
PLE 
Parlament de Catalunya 
 

Sessió 8. Dimecres, 16 de juny de 2021. XIII-XIV legislatura 

DOSSIER 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Composició de la Mesa del Parlament. Tram. 398-00001/13. Ple del Parla-
ment. Elecció del vicepresident primer o vicepresidenta primera. 

2. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades a les 9.30h aprox). 

3. Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en 
data del 31 de juliol de 2020. Tram. 237-00001/13. Mesa ampliada. Presen-
tació i votació de l'informe (Informe: BOPC 53, 3). 

4. Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en 
data del 31 de desembre de 2020. Tram. 237-00002/13. Mesa ampliada. 
Presentació i votació de l'informe (Informe: BOPC 53,3). 

5. Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi sobre la salut 
mental i les addiccions. Tram. 252-00003/13. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d'En Comú Podem, 
Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt. Debat i votació. (text presentat: 
BOPC 35, 28). 

6. Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi sobre la protecció 
del delta de l'Ebre. Tram. 252-00004/13. Grup Parlamentari d'Esquerra Re-
publicana. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes pre-
sentades. (text presentat: BOPC 35, 29). 

7. Interpel·lació al Govern sobre el model i les prioritats en matèria d'infraes-
tructures. Tram. 300-00011/13. Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari 
d'En Comú Podem. Substanciació. 

8. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques energètiques. Tram. 300-
00010/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar. Substanciació. 

9. Interpel·lació al Govern sobre la necessitat de reduir la despesa política 
supèrflua. Tram. 300-00012/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. 
Substanciació. 

10. Interpel·lació al Govern sobre el diàleg per Catalunya. Tram. 300-
00015/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

11. Interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior. Tram. 300-00014/13. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 
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12. Interpel·lació al Govern sobre la situació dels sectors econòmics. Tram. 
300-00016/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanci-
ació. 

13. Interpel·lació al Govern sobre les proves d'accés a la universitat per als 
alumnes de batxillerat. Tram. 300-00009/13. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Substanciació. 

14. Interpel·lació al Govern sobre la societat del coneixement. Tram. 300-
00013/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

15. Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per a fer front a l'in-
crement dels delictes d'odi. Tram. 300-00017/13. Grup Parlamentari d'Es-
querra Republicana. Substanciació. 

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 302-00001/13. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació. 

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les línies estratègi-
ques del departament competent en matèria d'igualtat. Tram. 302-00002/13. 
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Debat i votació. 

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de l'edu-
cació infantil. Tram. 302-00003/13. Grup Mixt. Debat i votació. 

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'ha-
bitatge. Tram. 302-00004/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació. 

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a 
garantir el dret a l'habitatge. Tram. 302-00007/13. Grup Parlamentari d'En 
Comú Podem. Debat i votació. 

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmi-
ca. Tram. 302-00005/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació. 

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'assoliment dels 
objectius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi 
climàtic. Tram. 302-00006/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació. 

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política per a 
posar fi a l'ocupació il·legal d'habitatges. Tram. 302-00008/13. Grup Parla-
mentari de VOX en Cataluña. Debat i votació. 
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Punt 2 | Substanciació 

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple 

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 16 DE JUNY DE 2021, A LES 09.30 H (APROX) 

Preguntes al Govern 

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions 
previstes per a la memòria democràtica. Tram. 310-00052/13. Mònica Sales 
de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el traspàs de 
competències en matèria d'habitatge al Departament de Drets Socials. Tram. 
310-00053/13. Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Substanciació. 

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aprofitament de 
recursos addicionals en un escenari de pròrroga pressupostària. Tram. 310-
00054/13. Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya. Substanciació. 

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la permissivitat 
en les concentracions no autoritzades a l'avinguda Meridiana de Barcelona. 
Tram. 310-00056/13. Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt. Subs-
tanciació. 

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el respecte a les 
conviccions d'alumnes, pares i docents en el sistema educatiu. Tram. 310-
00055/13. Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació. 

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la planificació 
del curs escolar 2021-2022. Tram. 310-00049/13. Alícia Romero Llano, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la 
indústria i els conflictes laborals derivats. Tram. 310-00050/13. 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 les mesures de 
protecció dels professionals sanitaris. Tram. 310-00051/13. Alícia Romero 
Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a 
posar fi a les llistes d'espera de la dependència. Tram. 310-00043/13. María 
Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanci-
ació. 

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la represa i la 
reconstrucció de l'activitat cultural. Tram. 310-00046/13. Marta Vilalta i 
Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les relacions 
amb Aran. Tram. 310-00047/13. Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamen-
tari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques 
del Departament per a minimitzar la producció de residus i impulsar l'eco-
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nomia circular. Tram. 310-00048/13. Marta Vilalta i Torres, del Grup Par-
lamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

13. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions 
per a encarar el curs 2021-2022. Tram. 310-00044/13. Jordi Jordan Farnós, 
del Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Substanciació. 

14. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el servei del 
Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya. Tram. 310-
00057/13. Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. 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. 317-00031/13. 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. 317-00025/13. 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. 317-00027/13. 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. 317-00032/13. 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 seves actuacions per a continuar en el poder. Tram. 317-00026/13. 
Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña. Substanciació. 

20. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00030/13. Mònica Sales 
de la Cruz, 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. 317-00028/13. 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. 317-00029/13. Alícia Romero Llano, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 
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Punts 3 i 4 | Presentació i votació dels informes 

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de 
Catalunya en data del 31 de juliol de 2020 

237-00001/13 

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de 
Catalunya en data del 31 de desembre de 2020 

237-00002/13 

PROPOSTA AL PLE 

Al Ple del Parlament 

La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 25 de maig de 2021, d’acord amb 
l’article 37.3.h i 4 del Reglament del Parlament de Catalunya, acorda:  

1. Aprovar l’informe i elevar al Ple el compliment del pressupost de despe-
ses del Parlament de Catalunya en data del 31 de juliol de 2020 (tram. 237-
00001/13). 

2. Aprovar l’informe i elevar al Ple el compliment del pressupost de despe-
ses del Parlament de Catalunya en data del 31 de desembre de 2020 (tram. 
237-00002/13). 

Palau del Parlament, 25 de maig de 2021 

El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-
tanyer 

 
Informe sobre el compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2020 a 31.07.2020.  Estat de modificacions de 

crèdit per article i capítol 

  Crèdits inicials 
Romanents 
Incorporats 

Augments per 
transferències 

Minoracions per 
trasferències 

Altres modifica-
cions 

Crèdits defini-
tius 

Art. 10 8.470.545,60 0,00 0,00 0,00 0,00 8.470.545,60 

Art. 11 1.410.090,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.090,27 

Art. 12 18.075.408,86 0,00 0,00 0,00 0,00 18.075.408,86 

Art. 15 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 

Art. 16 4.612.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.612.500,00 

Art. 17 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 

Cap. 1 32.938.544,73 0,00 0,00 0,00 0,00 32.938.544,73 

        
Art. 20 412.550,64 1.815,09 0,00 0,00 0,00 414.365,73 

Art. 21 1.500.577,56 37.505,97 0,00 0,00 0,00 1.538.083,53 

Art. 22 4.662.107,68 116.367,20 0,00 -283.544,00 420.500,00 4.915.430,88 

Art. 23 3.778.600,00 6.328,38 0,00 0,00 0,00 3.784.928,38 

Art. 24 221.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.750,00 

Cap. 2 10.575.585,88 162.016,64 0,00 -283.544,00 420.500,00 10.874.558,52 
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Art. 48 16.138.200,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 16.212.200,00 

Cap. 4 16.138.200,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 16.212.200,00 

        
Art. 61 1.259.177,40 18.815,15 0,00 0,00 0,00 1.277.992,55 

Art. 62 846.200,00 0,00 0,00 -190.744,09 0,00 655.455,91 

Art. 64 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 

Art. 65 169.000,00 0,00 474.288,09 0,00 0,00 643.288,09 

Art. 67 37.000,00 4.750,00 0,00 0,00 0,00 41.750,00 

Art. 68 616.629,40 0,00 0,00 0,00 0,00 616.629,40 

Cap. 6 3.318.006,80 23.565,15 474.288,09 -190.744,09 0,00 3.625.115,95 

        
Art. 83 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

Cap. 8 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

        

Total   62.980.337,41 259.581,79 474.288,09 -474.288,09 420.500,00 63.660.419,20 

 
Informe sobre el compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2020 a 31.07.2020. 

Estat de despeses: procés de gestió per article i capítol 

  Crèdits defini-
tius 

    Autoritzaci-
ons 

Saldo Pressu-
post 

      Disposi-
cions 

  Saldo auto-
ritzacions 

Obligacions 
reconegudes 

Saldo de 
disposicions 

Art. 10 8.470.545,60 4.625.890,05 3.844.655,55 4.625.890,05 0,00 4.625.890,05 0,00 

Art. 11 1.410.090,27 763.481,57 646.608,70 763.481,57 0,00 763.481,57 0,00 

Art. 12 18.075.408,86 9.521.482,42 8.553.926,44 9.521.482,42 0,00 9.521.482,42 0,00 

Art. 15 90.000,00 34.026,29 55.973,71 34.026,29 0,00 34.026,29 0,00 

Art. 16 4.612.500,00 2.698.618,42 1.913.881,58 2.698.618,42 0,00 2.698.618,42 0,00 

Art. 17 280.000,00 148.801,38 131.198,62 148.801,38 0,00 148.801,38 0,00 

Cap. 1 32.938.544,73 17.792.300,13 15.146.244,60 17.792.300,13 0,00 17.792.300,13 0,00 

         
Art. 20 414.365,73 367.461,44 46.904,29 360.277,06 7.184,38 204.192,17 156.084,89 

Art. 21 1.538.083,53 1.210.538,31 327.545,22 1.198.540,81 11.997,50 486.745,83 711.794,98 

Art. 22 4.915.430,88 3.289.869,07 1.625.561,81 3.200.950,00 88.919,07 1.302.774,54 1.898.175,46 

Art. 23 3.784.928,38 2.439.002,55 1.345.925,83 2.439.002,55 0,00 2.388.494,61 50.507,94 

Art. 24 221.750,00 195.288,62 26.461,38 195.288,62 0,00 112.303,49 82.985,13 

Cap. 2 10.874.558,52 7.502.159,99 3.372.398,53 7.394.059,04 108.100,95 4.494.510,64 2.899.548,40 

         
Art. 48 16.212.200,00 9.415.200,00 6.797.000,00 9.415.200,00 0,00 9.415.200,00 0,00 

Cap. 4 16.212.200,00 9.415.200,00 6.797.000,00 9.415.200,00 0,00 9.415.200,00 0,00 

         



Dossier Ple 8 
16 de juny de 2021 

7 

 

Art. 61 1.277.992,55 517.810,97 760.181,58 517.810,97 0,00 199.623,65 318.187,32 

Art. 62 655.455,91 48.124,09 607.331,82 48.124,09 0,00 45.640,94 2.483,15 

Art. 64 390.000,00 36.199,57 353.800,43 36.199,57 0,00 9.599,66 26.599,91 

Art. 65 643.288,09 621.088,29 22.199,80 578.738,29 42.350,00 569.380,78 9.357,51 

Art. 67 41.750,00 9.016,84 32.733,16 9.016,84 0,00 9.016,84 0,00 

Art. 68 616.629,40 257.707,83 358.921,57 9.657,83 248.050,00 3.216,00 6.441,83 

Cap. 6 3.625.115,95 1.489.947,59 2.135.168,36 1.199.547,59 290.400,00 836.477,87 363.069,72 

         
Art. 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cap. 8 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         

Total   63.660.419,20 36.199.607,71 27.460.811,49 35.801.106,76 398.500,95 32.538.488,64 3.262.618,12 

 
Informe de compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2020 a 31.12.2020. 

Estat de modificacions de crèdit per article i capítol 

  Crèdits inicials 
Romanents 
incorporats 

Ampliacions 
de crèdit 

Augments per 
transferències 

Minoracions 
per transfe-

rències 

Altres modifi-
cacions de 

crèdit 
Crèdits defini-

tius 

Art. 10 8.470.545,60 0 0 0 0 0 8.470.545,60 

Art. 11 1.410.090,27 0 0 0 0 0 1.410.090,27 

Art. 12 18.075.408,86 0 0 0 0 0 18.075.408,86 

Art. 15 90.000,00 0 0 0 0 0 90.000,00 

Art. 16 4.612.500,00 0 0 0 0 0 4.612.500,00 

Art. 17 280.000,00 0 0 0 0 0 280.000,00 

Cap. 1 32.938.544,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.938.544,73 

         
Art. 20 412.550,64 1.815,09 0 0 0 0 414.365,73 

Art. 21 1.500.577,56 37.505,97 0 0 0 0 1.538.083,53 

Art. 22 4.662.107,68 116.367,20 0 0 -307.544,00 420.500,00 4.891.430,88 

Art. 23 3.778.600,00 6.328,38 0 0 0 0 3.784.928,38 

Art. 24 221.750,00 0 0 24.000,00 0 0 245.750,00 

Cap. 2 10.575.585,88 162.016,64 0,00 24.000,00 -307.544,00 420.500,00 10.874.558,52 

         
Art. 48 16.138.200,00 74.000,00 0 0 0 0 16.212.200,00 

Cap. 4 16.138.200,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.212.200,00 
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Art. 61 1.259.177,40 18.815,15 0 0 0 0 1.277.992,55 

Art. 62 846.200,00 0 0 0 -190.744,09 0 655.455,91 

Art. 64 390.000,00 0 0 0 0 0 390.000,00 

Art. 65 169.000,00 0 0 474.288,09 0 0 643.288,09 

Art. 67 37.000,00 4.750,00 0 0 0 0 41.750,00 

Art. 68 616.629,40 0 0 0 0 0 616.629,40 

Cap. 6 3.318.006,80 23.565,15 0,00 474.288,09 -190.744,09 0,00 3.625.115,95 

         
Art. 83 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

Cap. 8 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

         

Total  62.980.337,41 259.581,79 0,00 498.288,09 -498.288,09 420.500,00 63.660.419,20 

 
Informe de compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2020 a 31.12.2020. 

Estat de modificacions de crèdit per article i capítol 

  Crèdits inicials 
Romanents 
incorporats 

Ampliacions 
de crèdit 

Augments per 
transferències 

Minoracions 
per transfe-

rències 

Altres modifi-
cacions de 

crèdit 
Crèdits defini-

tius 

Art. 10 8.470.545,60 0 0 0 0 0 8.470.545,60 

Art. 11 1.410.090,27 0 0 0 0 0 1.410.090,27 

Art. 12 18.075.408,86 0 0 0 0 0 18.075.408,86 

Art. 15 90.000,00 0 0 0 0 0 90.000,00 

Art. 16 4.612.500,00 0 0 0 0 0 4.612.500,00 

Art. 17 280.000,00 0 0 0 0 0 280.000,00 

Cap. 1 32.938.544,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.938.544,73 

         
Art. 20 412.550,64 1.815,09 0 0 0 0 414.365,73 

Art. 21 1.500.577,56 37.505,97 0 0 0 0 1.538.083,53 

Art. 22 4.662.107,68 116.367,20 0 0 -307.544,00 420.500,00 4.891.430,88 

Art. 23 3.778.600,00 6.328,38 0 0 0 0 3.784.928,38 

Art. 24 221.750,00 0 0 24.000,00 0 0 245.750,00 

Cap. 2 10.575.585,88 162.016,64 0,00 24.000,00 -307.544,00 420.500,00 10.874.558,52 

         
Art. 48 16.138.200,00 74.000,00 0 0 0 0 16.212.200,00 

Cap. 4 16.138.200,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.212.200,00 
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Art. 61 1.259.177,40 18.815,15 0 0 0 0 1.277.992,55 

Art. 62 846.200,00 0 0 0 -190.744,09 0 655.455,91 

Art. 64 390.000,00 0 0 0 0 0 390.000,00 

Art. 65 169.000,00 0 0 474.288,09 0 0 643.288,09 

Art. 67 37.000,00 4.750,00 0 0 0 0 41.750,00 

Art. 68 616.629,40 0 0 0 0 0 616.629,40 

Cap. 6 3.318.006,80 23.565,15 0,00 474.288,09 -190.744,09 0,00 3.625.115,95 

         
Art. 83 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

Cap. 8 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

         

Total  62.980.337,41 259.581,79 0,00 498.288,09 -498.288,09 420.500,00 63.660.419,20 

 
Informe de compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2020 a 31.12.2020. 

Estat de despeses: procés de gestió per article i capítol 

  Crèdits defini-
tius Autoritzacions 

Saldo Pres-
supost Disposicions 

Saldo auto-
ritzacions 

Obligacions 
reconegudes 

Saldo dispo-
sicions 

Romanents 
anul·lats 

Art. 10 8.470.545,60 8.084.704,17 385.841,43 8.084.704,17 0,00 8.084.704,17 0,00 385.841,43 

Art. 11 1.410.090,27 1.336.790,92 73.299,35 1.336.790,92 0,00 1.336.790,92 0,00 73.299,35 

Art. 12 18.075.408,86 16.478.413,99 1.596.994,87 16.478.413,99 0,00 16.478.413,99 0,00 1.596.994,87 

Art. 15 90.000,00 71.627,72 18.372,28 71.627,72 0,00 71.627,72 0,00 18.372,28 

Art. 16 4.612.500,00 4.600.528,22 11.971,78 4.600.528,22 0,00 4.600.528,22 0,00 11.971,78 

Art. 17 280.000,00 259.721,45 20.278,55 259.721,45 0,00 259.721,45 0,00 20.278,55 

Cap. 1 32.938.544,73 30.831.786,47 2.106.758,26 30.831.786,47 0,00 30.831.786,47 0,00 2.106.758,26 

          
Art. 20 414.365,73 407.329,59 7.036,14 400.145,21 7.184,38 368.060,52 32.084,69 46.305,21 

Art. 21 1.538.083,53 1.228.382,49 309.701,04 1.226.164,16 2.218,33 1.003.008,49 223.155,67 535.075,04 

Art. 22 4.891.430,88 3.670.143,37 1.221.287,51 3.668.568,37 1.575,00 3.044.576,36 623.992,01 1.846.854,52 

Art. 23 3.784.928,38 3.580.842,71 204.085,67 3.580.842,71 0,00 3.531.122,73 49.719,98 253.805,65 

Art. 24 245.750,00 245.794,62 -44,62 245.794,62 0,00 216.106,47 29.688,15 29.643,53 

Cap. 2 10.874.558,52 9.132.492,78 1.742.065,74 9.121.515,07 10.977,71 8.162.874,57 958.640,50 2.711.683,95 

          
Art. 48 16.212.200,00 16.138.200,00 74.000,00 16.138.200,00 0,00 16.138.200,00 0,00 74.000,00 

Cap. 4 16.212.200,00 16.138.200,00 74.000,00 16.138.200,00 0,00 16.138.200,00 0,00 74.000,00 
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Art. 61 1.277.992,55 517.810,97 760.181,58 517.810,97 0,00 450.798,04 67.012,93 827.194,51 

Art. 62 655.455,91 144.985,78 510.470,13 51.478,04 93.507,74 49.568,44 1.909,60 605.887,47 

Art. 64 390.000,00 39.760,13 350.239,87 39.760,13 0,00 39.760,13 0,00 350.239,87 

Art. 65 643.288,09 623.461,12 19.826,97 623.461,12 0,00 619.261,84 4.199,28 24.026,25 

Art. 67 41.750,00 36.529,62 5.220,38 36.529,62 0,00 36.246,77 282,85 5.503,23 

Art. 68 616.629,40 137.344,29 479.285,11 137.344,29 0,00 96.691,23 40.653,06 519.938,17 

Cap. 6 3.625.115,95 1.499.891,91 2.125.224,04 1.406.384,17 93.507,74 1.292.326,45 114.057,72 2.332.789,50 

          
Art. 83 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0 0,00 

Cap. 8 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

          
Total 63.660.419,20 57.612.371,16 6.048.048,04 57.507.885,71 104.485,45 56.435.187,49 1.072.698,22 7.225.231,71 

 
Informe de compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2020 a 31.12.2020. 

Estat de despeses: procés de pagament per article i capítol 

  Obligacions reco-
negudes 

Pagaments 
ordenats 

Pendent 
d’ordenar Pagaments efectius 

Pendent  
pagar Total pendent 

Art. 10 8.084.704,17 8.084.704,17 0,00 8.084.704,17 0,00 0,00 

Art. 11 1.336.790,92 1.336.790,92 0,00 1.336.790,92 0,00 0,00 

Art. 12 16.478.413,99 16.478.413,99 0,00 16.478.413,99 0,00 0,00 

Art. 15 71.627,72 71.627,72 0,00 71.627,72 0,00 0,00 

Art. 16 4.600.528,22 4.600.528,22 0,00 4.600.528,22 0,00 0,00 

Art. 17 259.721,45 259.721,45 0,00 259.721,45 0,00 0,00 

Cap. 1 30.831.786,47 30.831.786,47 0,00 30.831.786,47 0,00 0,00 

        
Art. 20 368.060,52 359.710,96 8.349,56 359.710,96 0,00 8.349,56 

Art. 21 1.003.008,49 910.609,52 92.398,97 910.609,52 0,00 92.398,97 

Art. 22 3.044.576,36 2.688.161,26 356.415,10 2.688.161,26 0,00 356.415,10 

Art. 23 3.531.122,73 3.530.359,68 763,05 3.530.359,68 0,00 763,05 

Art. 24 216.106,47 216.106,47 0,00 216.106,47 0,00 0,00 

Cap. 2 8.162.874,57 7.704.947,89 457.926,68 7.704.947,89 0,00 457.926,68 

        
Art. 48 16.138.200,00 16.138.200,00 0,00 16.138.200,00 0,00 0,00 

Cap. 4 16.138.200,00 16.138.200,00 0,00 16.138.200,00 0,00 0,00 
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Art. 61 450.798,04 427.865,44 22.932,60 427.865,44 0,00 22.932,60 

Art. 62 49.568,44 49.568,44 0,00 49.568,44 0,00 0,00 

Art. 64 39.760,13 39.760,13 0,00 39.760,13 0,00 0,00 

Art. 65 619.261,84 619.261,84 0,00 619.261,84 0,00 0,00 

Art. 67 36.246,77 29.265,89 6.980,88 29.265,89 0,00 6.980,88 

Art. 68 96.691,23 23.950,07 72.741,16 23.950,07 0,00 72.741,16 

Cap. 6 1.292.326,45 1.189.671,81 102.654,64 1.189.671,81 0,00 102.654,64 

        
Art. 83 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

Cap. 8 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 

        

Total  56.435.187,49 55.874.606,17 560.581,32 55.874.606,17 0,00 560.581,32 
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Punt 5 | Debat i votació 

Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi so-
bre la salut mental i les addiccions 

252-00003/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP ERC, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP, GP CS, 
G MIXT 

Reg. 1912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Els grups sotasignats, d'acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i 
concordants del Reglament del Parlament, proposen la creació d'una comis-
sió d'estudi de la salut mental i les addiccions. 

Proposta de creació d'una comissió d'estudi de la salut men-
tal  i les addiccions 

Exposició de motius 

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) reconeix que la prevalença dels 
trastorns mentals continua augmentant, causant efectes considerables en la 
salut de les persones i greus conseqüències a nivell socioeconòmic i en l'àm-
bit dels drets humans arreu del món. 

Les dades que ens proporciona l'organització ens mostren com al món prop 
de 1.000 milions de persones viuen amb un trastorn mental, 300 milions al 
món sofreixen depressió, 260 milions tenen trastorns d'ansietat, 3 milions de 
persones moren cada any pel consum nociu d'alcohol i una persona se suïci-
da cada 40 segons. 

L'OMS en el seu informe anual de 2002 ja advertia que les migracions, la 
pobresa, l'atur, la manca de suport familiar, l'envelliment demogràfic, la so-
ledat, el progressiu augment en l'abús de substàncies a edats cada cop més 
primerenques i la irrupció de les xarxes socials en la quotidianitat de les 
persones, esdevindrien aspectes que contribuirien a l'increment dels trastorns 
mentals en les dècades venidores. 

Les retallades aplicades pels governs durant aquesta darrera dècada també 
han afectat les partides dirigides a atendre a aquests tipus de patologies. Just 
en un moment, amb l'esclat de la crisi de la Covid-19 quan, paradoxalment, 
esdevé més necessari que mai l'augment de més serveis socials i de salut 
mental. S'espera que les properes onades a les que ens enfrontarem, suposin 
un augment important dels problemes emocionals i dels trastorns de salut 
mental de la població, encara no quantificats. 

És per això que és imprescindible abordar la salut mental i les addiccions des 
d'una visió transversal i multidisciplinar que permeti una actuació més eficaç 
en la detecció, prevenció i integració d'aquesta problemàtica que impacta 
tant en els àmbits familiars i laborals com en els personals i socials de qui la 
pateix, causant un fort impacte en la qualitat de vida. 

És demostrat que detectar precoçment patologies psiquiàtriques com ara els 
trastorns depressius i d'altres més severes com l'esquizofrènia i els trastorns 
bipolars, contribueix a una millora en l'estat de la salut mental del pacient, 
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evitant-ne un agreujament i cronificació de la malaltia i afavorint, conse-
qüentment, la disminució de la dosi de psicofàrmacs assolint una millor inte-
gració social pel pacient. 

Per tal d'analitzar en profunditat la integració de l'assistència i els tracta-
ments de salut mental als hospitals generals i l'atenció primària; la coordina-
ció assistencial entre diferents prestadors i nivells del sistema de salut i ga-
rantir la formació continua dels professionals sanitaris no especialitzats amb 
la finalitat de dotar-los de més eines i recursos per detectar precoçment pos-
sibles trastorns mentals en els seus pacients, fonamentalment en els col·lec-
tius d'alta vulnerabilitat, es proposa una comissió d'estudi al Parlament de 
Catalunya. 

Aquest espai ha de procurar abordar de manera integral totes les seves pro-
blemàtiques, i acabar el seu treball amb una proposta de solucions per aquest 
col·lectiu. 

Normes d'organització i funcionament 

Tipus de Comissió 

Es proposa la creació d'una comissió d'estudi de la salut mental i les addicci-
ons, d'acord amb el que estableix l'article 63 del Reglament del Parlament. 

Composició 

La comissió ha d'ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari i, 
com a especialistes, representants de les entitats que conformen el Pla Inte-
gral de Salut Mental i Addiccions, que no seran més que el nombre de dipu-
tats membres de la comissió. 

La seva regulació es preveu d'acord amb les disposicions del Reglament del 
Parlament per a aquest tipus d'òrgan. 

Objecte 

Garantir un model d'atenció públic integrat amb la persona al centre, amb un 
marcat caràcter preventiu, d'assistència, rehabilitació, benestar, d'enfocament 
comunitari, de proximitat i que garanteixi la continuïtat assistencial en la 
problemàtica de la salut mental i les addiccions. 

Termini per a la realització dels treballs de la Comissió:  

La comissió d'estudi de la salut mental i les addiccions tindrà la vigència 
corresponent de dos anys. 

La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d'a-
cord amb les previsions del Reglament del Parlament. 

Palau del Parlament, 4 de maig de 2021 

Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; 
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; 
David Cid Colomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, GP Cs, portaveus. 
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt 
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Punt 6 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi so-
bre la protecció del delta de l'Ebre 

252-00004/13 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 1966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup d'Esquerra Republicana, J. Lluís 
Salvadó i Tenesa, diputat, Maria Jesús Viña i Ariño, diputada, i la resta de 
diputats i diputades sotasignats, d'acord amb el que estableixen els articles 
47, 63 i concordants del Reglament del Parlament, proposen la creació d'una 
comissió específica per a l'estudi de la protecció del delta de l'Ebre. 

Proposta de creació d'una comissió específica per a l'estudi 
de la protecció del delta de l'Ebre 

Exposició de motius 

El delta de l'Ebre és la zona humida més gran de Catalunya que integra un 
dels ecosistemes aquàtics, més importants d'Europa, amb una elevada biodi-
versitat. Un territori a més estratègic pel desenvolupament econòmic agrari 
amb el conreu de l'arròs que ocupa més del 65% de la seva superfície. 

Amb una extensió de 320 km2 és el tercer delta més gran de la Mediterrània 
Occidental i acull gairebé totes las figures de protecció mediambiental exis-
tents: RAMSAR, ZEPA, LIC (en Xarxa Natura 2000), a més de Reserva de 
la Biosfera per la UNESCO i Parc Natural i Espai d'Interès Natural de la 
Generalitat. També diverses directives europees hi tenen gran incidència en 
la seva protecció, com és el cas de la de l'aigua, la d'hàbitats i la d'aus. 

Aquests alts valors ecològics, la conservació d'hàbitats i el manteniment físic 
del sistema deltaic van units a l'aportació de cabals hídrics del riu Ebre en el 
seu tram final fins a la desembocadura i la qualitat de les aigües que hi arri-
ben. D'igual manera en depèn l'activitat agrària, principalment, i d'altres com 
la pesca o l'aqüicultura. 

L'acció humana a la conca hidrogràfica, així com la implantació d'un Pla 
hidrològic de la Conca de l'Ebre que estableix uns cabals ecològics insufici-
ents per al tram final del riu i el delta, estan causant el deteriorament del 
delta, i en no tenir en compte l'aportació de sediments, dificulta la pròpia 
estabilitat física del delta, els seus ecosistemes i les activitats econòmiques. 

A aquests fets s'hi sumen els efectes del canvi climàtic, amb el creixement 
del nivell del mar, amenaçant la supervivència del delta de l'Ebre i conver-
tint-lo en un dels espais naturals i humans d'Europa més amenaçat per aquest 
fenomen. 

La insuficiència de cabals ecològics en el tram final del riu Ebre ha estat 
denunciada, de manera reiterada per la comunitat científica, el moviment 
social en defensa de l'Ebre i institucions diverses, com el Parlament de Cata-
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lunya. També diferents organismes de la Unió Europea han qüestionat la 
implementació que ha fet l'Estat espanyol de la Directiva Marc de l'Aigua. 

A la manca de cabals s'ha de sumar-hi la falta d'aportació de sediments a la 
desembocadura. Diferents estudis científics adverteixen que durant aquest 
segle el 45% de la superfície del delta quedarà per sota del nivell del mar, 
degut a un enfonsament (subsidència) entre 1 i 5 mil·límetres anuals i una 
pujada del nivell del mar que ara és de prop de 4 mm/any i s'anirà accelerant 
a causa del canvi climàtic. 

La construcció i gestió dels embassaments de la Conca de l'Ebre ha compor-
tat, durant dècades, una reducció dràstica de l'aportació de sediments i per 
tant, la degradació progressiva del sistema deltaic. Segons diversos estudis 
científics a dia d'avui arriben a la desembocadura del riu Ebre 100.000 tones 
de sediments anuals, menys d'un 1% del volum que arribava abans de la 
construcció dels embassaments, que era de 20 milions de tones. Es calcula 
que actualment l'embassament de Riba-roja  d'Ebre i el de Mequinensa reben 
anualment 2 milions de tones de sediments en conjunt, i que hi ha acumulats 
més de 100 milions de tones només a aquest dos embassaments. 

Durant els darrers anys des d'àmbits tècnics i científics, el moviment social 
en defensa de l'Ebre, i els diferents actors socials i institucionals del territori 
s'ha reclamat al govern espanyol recuperar part dels sediments retinguts als 
embassaments del curs mig-final del riu i restaurar-ne el seu flux, mitjançant 
transferència controlada, fins al delta. 

La recuperació i transport dels sediments fins la desembocadura és tècnica-
ment viable, com s'ha demostrat en altres països. De fet els estudis realitzats 
per la UPC i l'IRTA mostren que amb una aportació anual de l'ordre d'un 
milió de tones cap a la desembocadura es podria afrontar l'amenaça combi-
nada de la subsidència i el creixement del nivell del mar. 

Tanmateix malgrat la gravetat de la situació l'actual Pla Hidrològic de la 
Conca de l'Ebre no preveu cap actuació per augmentar l'aportació de sedi-
ments cap al delta; i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre tampoc ha esta-
blert cap pla de gestió integral dels sediments de la conca. Ara bé, disposa 
d'un estudi per mobilitzar els sediments que retenen els embassaments del 
tram final de l'Ebre (Mequinensa-Ribaroja-Flix), i recentment el MITECO ha 
encarregat nous estudis previs sobre les batimetries i la caracterització dels 
sediments (volum, estat i granulometria) acumulats als embassaments de 
Mequinensa i Riba-roja. 

El fràgil equilibri al que s'ha vist sotmès el delta per la manca de cabals d'ai-
gua i sediments s'ha vist agreujat per l'impacte que va tenir el temporal Glò-
ria del mes de gener de 2020. A més de visualitzar a ulls de tothom el risc de 
supervivència del delta el va deixar exposat a nous avatars, que podrien ser 
irreversibles i fer impossible la recuperació d'alguns dels seus espais més 
valuosos. 

El Glòria va provocar l'entrada d'aigua de mar 3 km endins del delta, inun-
dant i salinitzant, 3.330 ha d'arrossars (15% del total); i provocant grans 
afectacions a la platja de la Bassa de l'Arena, engolida per l'aigua salada; la 
desaparició de la platja de la Marquesa, la inundació de Riumar i l'Illa de 
Buda; i el trencament de l'istme del Trabucador; aquests dos darrers espais, 
de gran valor ecològic. A la salinització dels camps d'arròs cal afegir també 
les destrosses i pèrdues milionàries que va produir en el sector aqüícola. 



Dossier Ple 8 
16 de juny de 2021 

16 

 

El passat 28 de gener de 2020, la Taula de Consens pel Delta va presentar el 
document de «Bases per un Pla Delta», en el que s'efectuen propostes d'actu-
acions consensuades des del territori, i alhora amb un ampli aval tècnic i 
científic, per fer front a la problemàtica del delta de l'Ebre davant la regressió 
i la inundació. D'entre les mesures proposades destaquen, a curt termini, la 
translocació de sorres de les platges i, a mig i llarg termini per afrontar el 
problema de fons de la insuficient aportació de sediments de l'Ebre, sens 
perjudici que es prevegin intervencions urgents per a protegir la línia de 
costa. 

Un any més tard, al gener del 2021, el Delta va tornar a patir la tempesta 
Filomena, que de nou va tornar a generar importants afectacions sobre el 
Delta, especialment sobre la barra del Trabucador, evidenciant novament que 
les mesures implementades per l'administració de l'Estat van esdevenir 
clarament ineficients. 

Arran d'aquesta segona tempesta, el 26 de gener passat, l'Executiu català va 
aprovar un Acord de Govern en què instava l'Estat a actuar en emergència, 
com a organisme competent en matèria de protecció del litoral, i també a 
escoltar la Generalitat i la Taula de Consens en les solucions estructurals a 
aplicar, alhora que refermava el seu compromís amb la protecció del Delta 
de l'Ebre, el manteniment de la seva morfologia i amb la lluita contra la re-
gressió que pateix, oferint-se a cofinançar les actuacions a dur a terme. 

A 3 de febrer, mitjançant un anunci a la web del Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic, es va iniciar un període de consulta pública 
del Pla per a la Protecció del Delta de l'Ebre elaborat pel CEDEX per encàr-
rec de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar. El Pla va 
rebre milers d'al·legacions des de ciutadans del territori, i una oposició fron-
tal dels ajuntaments del Delta, consells comarcals, Taula del Delta, i des del 
propi Govern de la Generalitat. 

D'altra banda la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre està finalitzant el procés 
per a la revisió i redacció del nou Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre 2021-
2027, que s'haurà d'aprovar durant aquest any, el qual a més d'establir els 
cabals ecològics hauria d'incorporar la gestió dels sediments. 

Per tant estem davant un delta de l'Ebre amb necessitat d'actuacions urgents, 
un Pla de protecció presentat pel govern espanyol pendent de respondre les 
al·legacions presentades i un Pla de Conca de l'Ebre en plena tramitació. 

Per tot això, es proposa al Ple la creació d'una comissió específica per a l'es-
tudi de la protecció del delta de l'Ebre davant les amenaces de la regressió, 
la subsidència, la minva de cabals del riu i les conseqüències del canvi cli-
màtic. 

Normes d'organització i funcionament 

Tipus de Comissió 

Es proposa la creació d'una comissió específica per a l'estudi de la protecció 
del delta de l'Ebre, d'acord amb el que estableix l'article 63 del Reglament 
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. 



Dossier Ple 8 
16 de juny de 2021 

17 

 

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

Objecte 

L'objecte de la Comissió és l'estudi i seguiment de les mesures de protecció 
del Delta de l'Ebre davant les amenaces de la regressió, la subsidència, la 
minva de cabals del riu i les conseqüències del canvi climàtic proposades i 
impulsades per les administracions competents i per les entitats territorials i 
ambientals. 

Termini per a la realització dels treballs de la Comissió 

La comissió específica per a tindrà la vigència corresponent a la de la legisla-
tura en curs. 

La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d'a-
cord amb les previsions del Reglament del Parlament. 

Palau del Parlament, 5 de maig de 2021 

Marta Vilalta i Torres, portaveu; Josep M. Jové Lladó, president; J. Lluís 
Salvadó Tenesa, Maria Jesús Viña i Ariño, Jordi Albert i Caballero, Irene 
Aragonès Gràcia, Ana Balsera i Marín, Ferran Estruch i Torrents, Carles 
Castillo Rosique, Anna Caula i Paretas, Bartomeu Compte Masmitjà, Jenn 
Díaz Ruiz, Najat Driouech Ben Moussa, Juli Fernàndez i Olivares, Antoni 
Flores i Ardiaca, Jordina Freixanet i Pardo, Ruben Wagensberg Ramon, 
Lluïsa Llop i Fernàndez, Ernest Maragall i Mira, Engelbert Montalà i Pla, 
Pau Morales i Romero, Mònica Palacín i París, Núria Picas Albets, Sergi 
Sabrià i Benito, Raquel Sans Guerra, Meritxell Serret Aleu, Roger Torrent i 
Ramió, Laura Vilagrà Pons, diputats, GP ERC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 3506; 4388; 4389 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
09.06.2021 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 3506) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Joaquim 
Paladella Curto, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, d’acord amb el que estableixen els articles 63.2 i 167.3 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució de 
creació d’una comissió d’estudi sobre la protecció del delta de l’Ebre (tram. 
252-00004/13). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D’addició a l’objecte de la comissió 

Serà també objecte de la Comissió analitzar la col·laboració del Govern de 
la Generalitat amb totes les administracions implicades, d’acord amb la 
Taula de Consens i partint del positiu punt d’inflexió que ha suposat el reco-
neixement, per part del Govern d’Espanya en la versió inicial del Plan de 
Protección del Delta del Ebro, que els fenòmens de regressió del litoral i de 
subsidència de la plana del Delta són conseqüència de la retenció de sedi-
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ments provocada pels embassaments de l’Ebre, així com el compromís que 
ha demostrat el Govern d’Espanya en relació amb les conseqüències del 
temporal Gloria, executant les obres necessàries que han permès recuperar 
la funcionalitat a la costa del Delta. 

D’altra banda, caldrà també analitzar les accions que es poden incloure a la 
versió definitiva del nou Pla de Conca de l’Ebre i el Plan de Protección del 
Delta del Ebro, com per exemple, preveure accions per recuperar el trànsit 
sedimentari fluvial i revisar a l’alça els actuals cabals ambientals. També, 
per altra banda, la incorporació de diverses mesures per estabilitzar la cos-
ta deltaica i garantir la pervivència d’aquest emblemàtic espai agroambien-
tal davant el canvi climàtic. 

Palau del Parlament, 20 de maig de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Joaquim Paladella 
Curto, diputats, GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 4388) 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 63.2 i 167.3 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució de 
creació d’una comissió d’estudi sobre la protecció del delta de l’Ebre (tram. 
252-00004/13). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya 
D’addició al paràgraf 13è 

El Glòria va provocar l’entrada d’aigua de mar 3 km endins del delta, inun-
dant i salinitzant, 3.330 ha d’arrossars (15% del total); i provocant grans 
afectacions a la platja de la Bassa de l’Arena, engolida per l’aigua salada; la 
desaparició de la platja de la Marquesa, la inundació de part de la platja de 
Riumar, l’Illa de Sant Antoni, i l’Illa de Buda; i el trencament de l’istme del 
Trabucador; aquests dos darrers espais, de gran valor ecològic. A la salinit-
zació dels camps d’arròs cal afegir també les destrosses i pèrdues milionàries 
que va produir en el sector aqüícola, el sector pesquer i el sector turístic. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya 
D’addició d’un paràgraf nou sota del 13è 

Aquests últims sectors, en el cas concret del municipi de Deltebre, el tempo-
ral Glòria es suma a la reclamació constant de garantir un canal navega-
bles, amb el dragatge corresponent periòdic, per reduir els riscos per a les 
persones i garantir l’activitat pesquera i esportiva de l’únic port fluvial de 
Catalunya. 

Paral·lelament, també en el cas de Delta, el temporal Glòria també va supo-
sar la inundació de zones urbanes de Deltebre, com a conseqüència de la 
connexió existent, encara a dia d’avui mitjançant el Préstamo, entre les 
zones agràries i urbanes, i que necessita d’una sectorització per disminuir 
els problemes d’inundacions, salubritat i control de plagues, entre d’altres. 
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Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya 
D’addició al paràgraf Tipus de Comissió 

Es proposa la creació d’una comissió específica per a l’estudi de la protecció 
i supervivència del delta de l’Ebre, d’acord amb el que estableix l’article 63 
del Reglament del Parlament. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya 
D’addició al paràgraf Composició 

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, es-
pecialistes, membres d’entitats i representants del món municipal. 

Palau del Parlament, 8 de juny de 2021 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat 

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 4389) 

A la Mesa del Parlament 

David Cid Colomer, portaveu, Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parla-
mentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 63.2 
i 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre la protecció 
del delta de l’Ebre (tram. 252-00004/13). 

Esmena 1 
GP d’En Comú Podem 
D’addició al 8è paràgraf de l’exposició de motius 

«La construcció i gestió dels embassaments de la Conca de l’Ebre ha com-
portat, durant dècades, una reducció dràstica de l’aportació de sediments i 
per tant, la degradació progressiva del sistema deltaic. El mateix passa amb 
la gran quantitat de regadius existents i projectats a tota la Conca de l’Ebre. 
Segons diversos estudis científics a dia d’avui arriben a la desembocadura 
del riu Ebre 100.000 tones de sediments anuals, menys d’un 1% del volum 
que arribava abans de la construcció dels embassaments, que era de 20 mili-
ons de tones. Es calcula que actualment l’embassament de Riba-roja d’Ebre i 
el de Mequinensa reben anualment 2 milions de tones de sediments en con-
junt, i que hi ha acumulats més de 100 milions de tones només a aquest dos 
embassaments.» 

Esmena 2 
GP d’En Comú Podem 
D’addició d’un 9è paràgraf  

«Un altre dels elements importants que tenen a veure amb la falta d’apor-
tació de sediments i de cabal ecològic són els transvasaments que ja existei-
xen en aquests moments al curs del riu, sobretot el que fa referència a les 
comarques del Camp de Tarragona, gestionat a partir del CAT, ens que 
depèn de la Generalitat de Catalunya. Un minitransvasament que cal rever-
tir, enlloc d’ampliar, a partir de polítiques concretes en la línia del que s’ha 
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fet, per exemple, al Ter en relació al transvasament d’aigües a l’àrea de 
Barcelona. 

»Durant els darrers anys des d’àmbits tècnics i científics, el moviment social 
en defensa de l’Ebre, i els diferents actors socials i institucionals del territori 
s’ha reclamat al govern espanyol recuperar part dels sediments retinguts als 
embassaments del curs mig-final del riu i restaurar-ne el seu flux, mitjançant 
transferència controlada, fins al delta.» 

Esmena 3 
GP d’En Comú Podem 
De supressió i addició al 15è paràgraf 

«El passat 28 de gener de 2020, la Taula de Consens pel Delta va presentar 
el document de “Bases per un Pla Delta”, en el que s’efectuen propostes 
d’actuacions consensuades des del territori, i alhora amb un ampli aval tèc-
nic i científic, per fer front a la problemàtica del delta de l’Ebre davant la 
regressió i la inundació. D’entre les mesures proposades destaquen, a curt 
termini, la translocació de sorres de les platges i, a mig i llarg termini per 
afrontar el problema de fons de la insuficient aportació de sediments de 
l’Ebre, sens perjudici que es prevegin intervencions urgents per a protegir la 
línia de costa. En aquest sentit, el 2020, també va ser aprovada una esmena 
al Parlament de Catalunya on s’incorporaven 6 milions d’euros perquè el 
Govern de la Generalitat executés diverses accions de mesures de protecció 
del Delta.» 

Palau del Parlament, 8 de juny de 2021 

David Cid Colomer, portaveu; Jordi Jordan Farnós, diputat, GP ECP 
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Punt 16 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

302-00001/13 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 4114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, d'acord amb el que estableix l'article 161 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (tram. 300-00002/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya:  

1) Sosté que els actuals responsables de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA) haurien de ser conscients, tal com ja ha constatat 
dues vegades el Tribunal Suprem, del fet que TV3 i Catalunya Ràdio són els 
mitjans públics que més han violat els principis de neutralitat política, objec-
tivitat informativa i garantia del pluralisme polític de tota la història de la 
democràcia, amb un comportament i un tractament de la informació que 
afavoreix sistemàticament les opcions polítiques separatistes, i en conse-
qüència haurien d'adoptar les mesures adients per corregir-ho. 

2) Creu necessari que els responsables de la CCMA:  

a. Contractin una auditoria externa perquè estudiï la contractació que ha fet 
la CCMA amb entitats i persones investigades per la presumpte comissió de 
delictes de corrupció als efectes de determinar el volum de perjudici patri-
monial causat al pressupost de la Corporació. 

b. Doni compliment a allò que preveu l'article 64 de la Llei 9/2017 de Con-
tractes del Sector Públic, tot adoptant mesures adients per «lluitar contra el 
frau, el favoritisme i la corrupció, i prevenir, detectar i solucionar de manera 
efectiva els conflictes d'interessos que puguin sorgir en els procediments de 
licitació amb la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència i ga-
rantir la transparència en el procediment i la igualtat de tracte a tots els can-
didats i licitadors». 

c. Tornin al pressupost de la Generalitat els fons Covid-19 que han utilitzat 
per a contractar productores externes a TV3, tal com va admetre recentment 
en seu parlamentària la Sra. Núria Llorach, presidenta en funcions de la 
CCMA. 

d. Compareguin davant la Comissió de Control de l'Actuació de la CCMA 
en una sessió específica per retre comptes sobre les condicions i circumstàn-
cies per les quals la CCMA va contractar productes audiovisuals per imports 
milionaris a una determinada productora, quan ja era del coneixement públic 
que els directius d'aquesta productora havien exercit influències sobre deter-
minats membres del Govern de la Generalitat. 
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3) Creu indispensable que la contractació externa de la CCMA ha d'estar 
limitada als casos en què la producció pròpia no pugui fer-se'n càrrec, i en tot 
cas ha d'estar garantida la pluralitat i la lliure concurrència, a fi d'evitar l'apa-
rició i consolidació de monopolis encoberts i de xarxes d'interessos cliente-
lars. A tal efecte, caldria fixar un espai de temps d'almenys dos anys durant 
el qual els ex directius de la CCMA no poguessin legalment treballar per a 
qualsevol empresa amb què haguessin tingut relació per motiu de l'exercici 
del seu càrrec. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

4) Comprometre's que la renovació del Consell de Govern de la CCMA es 
dugui a terme amb un concurs públic i transparent per mitjà del qual, després 
de l'elaboració d'un llistat de professionals independents i d'acreditada com-
petència i trajectòria en el sector, aquests siguin sotmesos a una valoració de 
la seva aptitud per al càrrec tant pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya 
com per la Comissió de la Control de l'Actuació de la CCMA amb base al 
programa de direcció i actuació que haurà d'aportar l'aspirant. 

Palau del Parlament, 4 de juny de 2021 

Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 5110, 5127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 5110) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la situació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00001/13). 

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

1.Constata que els mitjans de comunicació públics de Catalunya han aban-
donat els principis de neutralitat política i pluralisme informatiu, inherents a 
la seva missió de servei públic, adoptant en la selecció de temes, veus i tons 
una posició esbiaixada a favor d'aquella part de la ciutadania que és parti-
dària de la independència i la necessitat que aquests reflecteixin de manera 
equilibrada tota la pluralitat social, política, cultural, territorial i religiosa 
presents a la societat catalana. 
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Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 2.a 

2.a Contractin una auditoria externa per estudiar si els procediments de con-
tractació externa de la CCMA s'ajusten a la necessària transparència, a la 
missió de servei públic i a la necessària exemplaritat en l'ús dels recursos 
públics. 

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 3 

3. Constata que la contractació externa de la CCMA no pot concentrar-se en 
unes poques productores i la necessitat de garantir la pluralitat i la lliure 
concurrència en la selecció d'aquestes de manera que la CCMA compleixi la 
seva missió de motor del sector audiovisual català garantint la transparèn-
cia i la distribució dels recursos en un ampli ventall d'opcions, també tenint 
en compte la perspectiva de gènere. 

Esmena 4 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 4 

4. El Parlament de Catalunya es compromet a renovar el Consell de govern 
de la CCMA d'acord amb la llei 7/2019, de 14 de novembre, de modificació 
de la Llei 2/2000, de Consell de l'Audiovisual de Catalunya i de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

Palau del Parlament, 10 de juny de 2021 

Alícia Romero Llano Beatriz Silva Gallardo 
Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 5127) 

A la Mesa del Parlament 

Joan Garriga Doménech, portaveu, Alberto Tarradas Paneque, diputat del 
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, d'acord amb el que estableix l'arti-
cle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00001/13). 

Text original: 

2) Creu necessari que els responsables de la CCMA: 

a. Contractin una auditoria externa perquè estudiï la contractació que ha fet 
la CCMA amb entitats i persones investigades per la presumpte comissió de 
delictes de corrupció als efectes de determinar el volum de perjudici patri-
monial causat al pressupost de la Corporació. 
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Proposta d´esmena de modificació i addició del punt 2: 

2) Creu necessari que els responsables de la CCMA: 

a. Contractin una auditoria externa perquè estudiï la contractació que ha fet 
la CCMA amb entitats i persones condemnades o investigades per la pre-
sumpte comissió de delictes de corrupció, de delictes contra l'ordre públic, 
de delictes contra l'Administració Pública, i de delictes relatius a l'exercici de 
drets fonamentals i llibertats públiques, als efectes de determinar el volum de 
perjudici patrimonial causat al pressupost de la Corporació i de revisar els 
estàndards de contractació de la Corporació. 

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021 

Joan Garriga Doménech Alberto Tarradas Paneque 
Portaveu del GP VOX Diputat del GP VOX 
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Punt 17 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les líni-
es estratègiques del departament competent en matèria d'i-
gualtat 

302-00002/13 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 4115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, Jenn Díaz Ruiz, diputada del Grup Parlamentari d'Esquerra Republica-
na, d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
les línies estratègiques del departament competent en matèria d'igualtat 
(tram. 300-00006/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya:  

1. Es reafirma en el seu compromís com un espai de debat i confrontació 
d'idees, basat en la lliure discussió i el respecte institucional i personal, i 
recorda als membres del Parlament el seu deure de tenir una actitud respec-
tuosa, escrupolosa i exemplar en els debats parlamentaris, d'acord amb el 
principi d'igualtat i no-discriminació per raó de gènere, orientació sexual, 
creences, ideologia, origen o condició social, ètnia, llengua o qualsevol altre 
tipus de discriminació, incloent la no estigmatització i assenyalament dels 
col·lectius LGBTI i molt especialment de les persones trans. Tot això seguint 
els principis de la Resolució 4/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el 
compromís per una Catalunya de drets i llibertats, diversa i cohesionada. 

2. Valora imprescindible avançar en la lluita pel reconeixement de tots els 
drets que garanteixin la igualtat real de tota la ciutadania i, en aquest sentit, 
considera necessàries les reformes pertinents que incloguin la revisió de 
totes les formes de lluita contra les violències masclistes, en el marc de la 
Llei 17/2020 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, la im-
plementació de la Llei 19/2020 d'Igualtat de tracte i no-discriminació, així 
com la tramitació d'una llei per a la igualtat efectiva de les persones trans al 
Congreso de los Diputados per a tal de reconèixer de manera plena els drets 
humans de tothom, inalienables a la persona i garantir-ne el seu lliure desen-
volupament complint així els marc internacionals de drets humans vigents. 

3. Per això, insta a el Govern de la Generalitat a:  

a. Impulsar, des de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, i de forma inter-
departamental, interinstitucional i territorial el desplegament de tots els ins-
truments per a la lluita contra les violències masclistes, LGTBIfòbiques, 
racistes, xenòfobes, antigitanistes, capacitistes, serofòbiques o edatistes, o 
per qualsevol altre motiu. 

b. Impulsar, en el termini de dotze mesos els treballs per l'elaboració d'un 
avantprojecte de llei sobre el canvi de nom i el reconeixement del sexe de les 
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persones transgènere, basant-se en recomanacions internacionals com la 
Resolució 2018 (2015) de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa. 

c. Impulsar, en el termini de nou mesos, els treballs per l'elaboració d'un 
projecte de llei per tal d'adaptar l'ordenament jurídic a la necessària garantia 
de l'atenció als fills i filles de dones víctimes de violència masclista, sense 
necessitat de procediments judicials oberts, i també, en el cas de les menors 
d'entre catorze i setze anys, pel que fa al consentiment dels progenitors o 
tutors legals. 

Palau del Parlament, 7 de juny de 2021 

Marta Vilalta i Torres, portaveu; Jenn Díaz Ruiz, diputada, GP ERC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 5109, 5134, 5147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 5109) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les línies estratègiques del departament 
competent en matèria d'igualtat (tram. 302-00002/13). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De supressió de part del punt 3.c 

3.c Impulsar, en el termini de nou mesos, els treballs per l'elaboració d'un 
projecte de llei per tal d'adaptar l'ordenament jurídic a la necessària garantia 
de l'atenció als fills i filles de dones víctimes de violència masclista, sense 
necessitat de procediments judicials oberts, i també, en el cas de les menors 
d'entre catorze i setze anys, pel que fa al consentiment dels progenitors o 
tutors legals. 

Palau del Parlament, 10 de juny de 2021 

Alícia Romero Llano Gemma Lienas Massot 
Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 5134) 

A la Mesa del Parlament 

Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les línies estratègiques del departament com-
petent en matèria d'igualtat (tram. 302-00002/13). 
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Esmena 1 
GP de Ciutadans 
De modificació i supressió 

1. Es reafirma en el seu compromís com un espai de debat i confrontació 
d'idees, basat en la lliure discussió i el respecte institucional i personal, i 
recorda als membres del Parlament el seu deure de tenir una actitud respec-
tuosa, escrupolosa i exemplar en els debats parlamentaris, així com l'especial 
obligació de la presidenta de la Cambra de conduir tots els debats amb im-
parcialitat i sense provocacions gratuïtes a aquells grups que no subscriuen 
la seva ideologia. Els debats parlamentaris s'hauran de conduir d'acord amb 
el principi d'igualtat i no-discriminació per raó de gènere, orientació sexual, 
creences, ideologia, origen o condició social, ètnia, llengua o qualsevol altre 
tipus de discriminació, incloent la no estigmatització i assenyalament dels 
col·lectius LGTBI i molt especialment de les persones trans. Tot això se-
guint els principis de la Resolució 4/XIII del Parlament de Catalunya, sobre 
el compromís per una Catalunya de drets i llibertats, diversa i cohesionada. 
Per a ser coherents amb tot això, i per garantir realment que no es discrimi-
na ningú per les seves creences, la seva ideologia o la seva llengua, el Par-
lament es posiciona fermament contra la discriminació dels estudiants que 
es presenten a Selectivitat que tenen el dret d'examinar-se en castellà i, en 
general, contra tota altra manifestació d'hispanofòbia. 

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021 

Ignacio Martín Blanco Anna Grau Arias 
Portaveu del GP Cs Diputada del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 5147) 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les línies estratègiques del departament competent en matè-
ria d'igualtat (tram. 302-00002/13). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició del punt 1 

El Parlament de Catalunya:  

1. Es reafirma en el seu compromís com un espai de debat i confrontació 
d'idees, basat en la lliure discussió i el respecte institucional i personal, i 
recorda als membres del Parlament el seu deure de tenir una actitud respec-
tuosa, escrupolosa i exemplar en els debats parlamentaris, d'acord amb el 
principi d'igualtat i no-discriminació per raó de gènere, orientació sexual, 
creences, ideologia, origen o condició social, ètnia, llengua o qualsevol altre 
tipus de discriminació, incloent la no estigmatització i assenyalament dels 
col·lectius LGBTI i molt especialment de les persones trans. Tot això seguint 
els principis de la Resolució 4/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el 
compromís per una Catalunya de drets i llibertats, diversa i cohesionada, i on 
el Parlament acordava impulsar una reforma del reglament que reforci el 
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compromís contra la discriminació i l'assetjament amb sancions en cas de 
no signatura del compromís de tolerància zero davant la discriminació i 
l'assetjament. 

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021 

Mònica Sales de la Cruz 
Portaveu del GP JxCat 
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Punt 18 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció de l'educació infantil 

302-00003/13 

PRESENTACIÓ: G MIXT 

Reg. 4121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu, Eva Parera i Escrichs, 
diputada del Grup Mixt, d'acord amb el que estableix l'article 161 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre la situació de l'educació infantil (tram. 300-
00003/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. Aplicar, de manera efectiva, el tractament i les mesures adients a les llars 
d'infants privades i d'iniciativa social, donat que són part del sistema educa-
tiu, i vetllar per la preservació l'actual xarxa educativa de Catalunya. 

2. Incrementar el suport i el reconeixement efectiu del conjunt d'administra-
cions públiques catalanes a les llars d'infants privades i d'iniciativa social, 
posant en valor el servei que presten a la societat. 

3. Modificar la normativa única actual que regula el primer cicle de l'educa-
ció infantil, tant per la pública com per la privada, per a que sigui més garan-
tista i concreta, i evitar d'aquesta forma l'aparició de centres alegals no auto-
ritzats pel Departament d'Educació. 

4. Mantenir P2 al primer cicle de l'educació infantil per a continuar oferint 
una atenció educativa que englobi els tres primers de vida dels infants i no 
posar en risc l'actual xarxa educativa de zero a tres anys. 

5. Fer efectiu en aquest any 2021, tot i la situació de pròrroga pressupostària, 
així com a partir de l'any 2022 el compromís adquirit de pagament del deute 
de la Generalitat amb els ajuntaments per finançament de les escoles bressol 
de titularitat municipal. 

6. Posar en marxa, durant el segon semestre de l'any 2021, un nou pla de 
rescat de llars d'infants privades i d'iniciativa social a Catalunya, dotat amb 
un pressupost mínim de 9 milions d'euros per a pal·liar els efectes produïts 
per la situació de pandèmia del darrer any. 

7. Avançar en la garantia de la gratuïtat i la universalització de l'etapa educa-
tiva 0-3 anys a Catalunya aprovant, juntament amb el sector i els ajunta-
ments, un pla estratègic que serveixi, almenys, per a:  

a) Revertir les desigualtats en l'escolarització per a la petita infància analit-
zant conjuntament l'oferta pública i privada i la demanda real al territori, 
concentrant els recursos i les inversions a les zones on realment no queden 
cobertes o que necessiten més equipaments. 
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b) Concretar el model de finançament, bé sigui a través de finançament di-
recte o bé a través de la concertació, i que preservi la sostenibilitat de la xar-
xa pública i privada actualment existent de llars d'infants. 

Palau del Parlament, 7 de juny de 2021 

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu; Eva Parera i Escrichs, 
diputada, G Mixt 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 5108, 5133, 5140, 5148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
15.06.2021 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 5108) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la situació de l'educació infantil (tram. 302-
00003/13). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició al punt 2 

2. Incrementar el suport i el reconeixement efectiu del conjunt d'administra-
cions públiques catalanes a les escoles bressol municipals, així com a les 
llars d'infants privades i d'iniciativa social, posant en valor el servei públic 
que presten a la societat. 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació i supressió del punt 3 

3. Revisar i actualitzar la normativa única actual que regula el primer cicle 
de l'educació infantil, tant per la pública com per la privada, i iniciar un dià-
leg amb el sector i la comunitat educativa en vista a regular el conjunt de 
serveis d'atenció a la petita infància, per tal d'oferir i garantir uns serveis de 
qualitat. 

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició al final del punt 4 

4. Mantenir P2 al primer cicle de l'educació infantil per a continuar oferint 
una atenció educativa que englobi els tres primers de vida dels infants i no 
posar en risc l'actual xarxa educativa de zero a tres anys, exceptuant però les 
zones escolars rurals. 
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Esmena 4 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De supressió i addició al punt 5 

5. Fer efectiu en aquest any 2021, tot i la situació de pròrroga pressupostària, 
així com a partir de l'any 2022 el compromís adquirit de pagament del deute 
de la Generalitat amb els als ajuntaments en concepte de foment i finança-
ment de les escoles bressol de titularitat municipal. 

Esmena 5 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició al punt 7.a) 

7.a) Revertir les desigualtats en l'escolarització per a la petita infància analit-
zant conjuntament l'oferta pública i privada i la demanda real i potencial al 
territori, concentrant els recursos i les inversions a les zones on realment no 
queden cobertes o que necessiten més equipaments. 

Esmena 6 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació i addició al punt 7.b) 

7.b) Acordar el model de finançament, bé sigui a través de finançament di-
recte o bé a través de subvenció, i que preservi la sostenibilitat i la qualitat 
de la xarxa pública i privada actualment existent de llars d'infants. 

Palau del Parlament, 10 de juny de 2021 

Alícia Romero Llano Esther Niubó Cidoncha 
Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 5133) 

A la Mesa del Parlament 

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d'a-
cord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de l'educació infantil (tram. 302-00003/13). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
De modificació i addició  

7. Avançar en la garantia de la gratuïtat i la universalització de l'etapa educa-
tiva 0-3 anys a Catalunya aprovant, juntament amb el sector i els ajunta-
ments, un pla estratègic que serveixi, almenys, per a: 

a) Habilitar una línia de subvencions per fomentar la creació de noves llars 
d'infants municipals. 

b) Habilitar una línia de subvencions per participar en el sosteniment de les 
llars d'infants municipals ja existents i les que es creïn en el futur. Se signa-
ran els corresponents convenis amb els ajuntaments, en els quals es fixarà 
un horitzó temporal d'almenys quatre anys de durada que doni certesa a la 
relació de coresponsabilitat i s'hi inclourà una clàusula de penalització per 
a qualsevol de les dues parts que no compleixi els seus compromisos. 
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c) Habilitar una línia de subvencions per contribuir al sosteniment de les 
llars d'infants d'iniciativa privada ja existents (que escolaritzen a hores d'a-
ra el 34% dels alumnes) i les que es creïn en el futur. Se signaran els cor-
responents convenis amb les persones titulars de les llars d'infants, en els 
quals es determinarà un horitzó temporal d'almenys quatre anys de durada 
que doni certesa a la relació de coresponsabilitat i s'hi inclourà una clàusu-
la de penalització per a qualsevol de les dues parts que no compleixi els 
seus compromisos. 

Esmena 2 
GP de Ciutadans 
D'addició 

8. El Parlament de Catalunya manifesta que la llibertat de fundació de cen-
tres docents, dret fonamental recollit a l'article 27 de la Constitució Espa-
nyola, és un pilar fonamental de la nostra democràcia i la garantia que te-
nen els pares i mares d'educar els seus fills i filles d'acord amb les seves 
conviccions. 

Esmena 3 
GP de Ciutadans 
D'addició 

9. El Parlament de Catalunya declara que la planificació del mapa escolar 
és una competència del Departament d'Educació que ha de recollir el parer 
de tots els sectors de la comunitat educativa i ha de tenir un caràcter indica-
tiu, quedant totalment exclosa la possibilitat que adquireixi un caràcter im-
peratiu que vulneraria la llibertat de fundació de centres docents. 

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021 

Ignacio Martín Blanco 
Portaveu del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 5140) 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portaveu, Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del 
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes 
enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació de l'educació infantil (tram. 302-00003/13). 

Texto original: 

7. Avançar en la garantia de la gratuïtat i la universalització de l'etapa educa-
tiva 0-3 anys a Catalunya aprovant, juntament amb el sector i els ajunta-
ments, un pla estratègic que serveixi, almenys, per a: 

a) Revertir les desigualtats en l'escolarització per a la petita infància analit-
zant conjuntament l'oferta pública i privada i la demanda real al territori, 
concentrant els recursos i les inversions a les zones on realment no queden 
cobertes o que necessiten més equipaments. 
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b) Concretar el model de finançament, bé sigui a través de finançament di-
recte o bé a través de la concertació, i que preservi la sostenibilitat de la xar-
xa pública i privada actualment existent de llars d'infants.  

Propuesta de enmienda de adición: 

7. Avançar en la garantia de la gratuïtat i la universalització de l'etapa educa-
tiva 0-3 anys a Catalunya aprovant, juntament amb el sector i els ajunta-
ments, un pla estratègic que serveixi, almenys, per a: 

a) Revertir les desigualtats en l'escolarització per a la petita infància analit-
zant conjuntament l'oferta pública i privada i la demanda real al territori. Que 
es planifiqui en virtut de la demanda i que les Administracions consultin a 
les famílies la preferència d'elecció del centre educatiu per a la planificació 
de places que s´han ofertar, concentrant els recursos i les inversions a les 
zones on realment no queden cobertes o que necessiten més equipaments. 

b) Concretar el model de finançament, bé sigui a través de finançament di-
recte o bé a través de la concertació, i que preservi la sostenibilitat de la xar-
xa pública i privada actualment existent de llars d'infants. 

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2021 

Joan Garriga Doménech Manuel Jesús Acosta Elías 
Portaveu del GP VOX Diputado del GP VOX 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA (REG. 5148) 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la situació de l'educació infantil (tram. 302-
00003/13). 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió i addició al Punt 1 

Aplicar, de manera efectiva, el tractament i les mesures adients acordades en 
un marc de diàleg a les llars d'infants privades i d'iniciativa social, donat que 
són part del sistema educatiu, i vetllar per la preservació tenir en compte 
l'actual xarxa educativa de Catalunya. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió i addició al Punt 3 

Modificar la normativa única actual que regula el primer cicle de l'educació 
infantil, tant per la pública com per la privada, per a que sigui més garantista 
i concreta, i Estudiar les modificacions normatives necessàries per evitar 
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d'aquesta forma l'aparició de centres al·legals no autoritzats pel Departament 
d'Educació. 

Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De modificació al Punt 4 

4. Implementar mesures per incrementar la taxa d'escolarització al primer 
cicle d'educació infantil, avançant cap a la seva gratuïtat i universalitat, en 
un marc de diàleg amb el sector.  

Esmena 4 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De addició del punt 5 

5. Fer efectiu en aquest any 2021, tot i la situació de pròrroga pressupostària, 
així com a partir de l'any 2022 el compromís adquirit de pagament del deute 
de la Generalitat amb els ajuntaments per finançament de les escoles bressol 
de titularitat municipal d'acord amb allò establert a 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. 

Esmena 5 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De modificació del punt 6 

5. Mantenir la convocatòria de subvencions destinada a les llars d'infants 
d'iniciativa social i estudiar la possibilitat de modificar-la. 

Esmena 6 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De modificació del punt 7.a 

a) Garantir una oferta suficient i de qualitat integrant la iniciativa pública i 
la social, estenent aquesta cobertura en els entorns i municipis amb una 
manca de places disponibles 

Esmena 7 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De modificació del punt 7.b 

b) Desenvolupar una política d'ajuts que permeti que tots els infants en situ-
acions de pobresa o vulnerabilitat hi accedeixin prioritàriament i que reco-
negui tots els centres actuals 

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021 

Marta Vilalta i Torres Mònica Sales de la Cruz 
Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat 
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Punt 19 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques d'habitatge 

302-00004/13 

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG 

Reg. 4122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d'acord amb el que estableix 
l'article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subse-
güent a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (tram. 
300-00008/13). 

Moció 

El dret a l'habitatge, avui dia, és un dret que la majoria de ciutadans no ve-
uen garantit a conseqüència de la falta d'una bona planificació de polítiques 
publiques en els últims quaranta anys i, en especial, de no haver-se destinar 
els recursos pressupostaris pertinents a garantir aquesta necessitat bàsica. 

Aquesta situació de vulneració del dret a un sostre digne es veurà incremen-
tada en els propers mesos amb la finalització de les moratòries vinculades a 
l'estat d'alarma amb motiu de la pandèmia de Covid-19 que suspenien la 
tramitació dels procediments de desnonament. 

La competència en matèria d'habitatge en favor d'aquest Parlament, si bé és 
exclusiva, a la pràctica es veu limitada per altres títols competencials en 
favor de l'Estat que escapcen de forma sistemàtica el contingut del títol com-
petencial i que impossibiliten a aquest Parlament a atendre unes demandes 
socials que son inajornables. 

Un parc públic d'habitatges potent, que es situï en número en equivalència al 
països del nostre entorn, no només suposarà garantir l'accés a l'habitatge a 
les persones més desafavorides sinó que tindrà un impacte global en el ter-
reny de l'accés a l'habitatge abaixant els preus de compra i de lloguer. La 
constitució d'aquesta part públic ha de fer-se a través de la recuperació dels 
béns immobles en mans de la SAREB i entitats financeres i les seves filials 
així com de SOCIMIS, SICAVS i altres entitats de risc es dediquin al mer-
cadeig amb el dret al sostre de les persones. També a través de l'exercici del 
dret de tempteig i retracte en favor de l'Administració, entre d'altres mesures 

La política d'habitatge no es pot basar en la construcció, que genera gasos 
d'efecte hivernacle i destrueix territori, sinó que ha de pivotar sobre la reha-
bilitació, procurant que els habitatges siguin eficients energèticament. 

El destí d'habitatges a usos turístics comporta sostreure molts habitatges de 
la possibilitat de destinar-los a satisfer necessitats d'habitatge. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. A deixar, a llarg termini, d'atendre el problema d'accés a l'habitatge a tra-
vés de polítiques assistencials i apostar per mesures estructurals vinculades a 
les polítiques urbanístiques i del sòl, i en especial, a incrementar en 5.000 
habitatges anuals del parc públic d'habitatges en els propers quatre anys. 
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2. A pactar, en el termini de tres mesos, una agenda legislativa pròpia que 
consolidi el dret a l'habitatge, n'aturi els desnonaments i en limiti el seu ús 
turístic. L'acord ha de tenir en compte la resposta, des de tots els àmbits pos-
sibles, a les declaracions d'insconstitucionalitat que pogués acabar dictant el 
Tribunal Constitucional. 

3. A destinar un mínim de 1.000 milions euros anuals per incrementar el parc 
públic d'habitatges, a banda de les quantitats econòmiques que es rebran dels 
fons europeus Next Generation per tal de procedir a la rehabilitació del parc 
d'habitatges de Catalunya. 

4. A elaborar un estudi en el termini de tres mesos que faci una identificació 
exhaustiva dels immobles en mans de SAREB, de les entitat financeres i les 
seves filials, així com els dels grans tenidors i la seva situació registral i pos-
sessòria. L'estudi ha d'incloure un pla de recuperació del 100% d'aquests 
immobles amb un pressupost ajustat i un calendari pel proper any 2022, així 
com el compromís del govern a portar-lo a terme. 

5. A constituir una Comissió d'Estudi al Parlament de Catalunya que analitzi 
a on han anat a parar els immobles provinents dels bancs rescatats amb di-
ners públics i determini quins immobles estan en mans de SAREB, entitats 
financeres i les seves filials i els grans tenidors. 

Palau del Parlament, 7 de juny de 2021 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 5150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 5150) 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (tram. 302-00004/13). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 2 

A pactar, en el termini de sis mesos, una agenda legislativa pròpia que con-
solidi el dret a l'habitatge, n'aturi els desnonaments i en limiti el seu ús turís-
tic. L'acord ha de tenir en compte la resposta, des de tots els àmbits possi-
bles, a les declaracions d'inconstitucionalitat que pogués acabar dictant el 
Tribunal Constitucional. 
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Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació i addició del punt 3 

Augmentar fins els 1.000 milions euros anuals per incrementar el parc públic 
d'habitatges i reforçar l'abast dels altres programes d'habitatge, a banda de 
les quantitats econòmiques que es rebran dels fons europeus Next Generati-
on per tal de procedir a la rehabilitació del parc d'habitatges de Catalunya i 
impulsar la promoció d'habitatge protegit. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 4 

A elaborar un estudi en el termini de sis mesos que faci una identificació 
exhaustiva dels immobles en mans de SAREB, de les entitat financeres i les 
seves filials, així com els dels grans tenidors i la seva situació registral i pos-
sessòria. L'estudi ha de servir per a l'elaboració durant l'any 2022 d'una 
proposta de recuperació dels immobles de la SAREB amb un pressupost 
ajustat i un calendari per a l'any 2023, que alhora inclogui la renovació de 
les cessions d'habitatges d'entitats financeres, així com el compromís del 
govern a portar-lo a terme. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 5 

El Parlament de Catalunya considera imprescindible tramitar una Llei que 
garanteixi un retorn social al rescat bancari, obligant a la SAREB a una 
cessió d'un mínim d'un 30% dels seus immobles per a lloguer social, així 
com a facilitant la cessió de domini a l'administració pública, especialment 
als ajuntaments. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
D'addició d'un punt 6 

El Parlament de Catalunya valora com a imprescindible la Llei 11/2020 de 
contenció de rendes d'habitatge, i més en el moment actual d'emergència 
habitacional, i després d'uns mesos d'estar en vigor a les àrees amb mercat 
d'habitatge tens. Per això manifesta tot el seu rebuig als posicionaments que 
tenen per objectiu derogar o suspendre aquesta Llei, i més considerant que 
no hi ha ni s'ha proposat a nivell estatal cap altra eina equivalent malgrat 
l'actual govern de l'Estat s'hi havia compromès.  

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021 

Mònica Sales de la Cruz Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 20 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polí-
tiques per a garantir el dret a l'habitatge 

302-00007/13 

PRESENTACIÓ: GP ECP 

Reg. 4126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

David Cid Colomer, portaveu, Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta 
del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que estableix l'ar-
ticle 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subse-
güent a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a garantir el dret a 
l'habitatge (tram. 300-00001/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Posar en marxa abans de tres mesos el Pacte Nacional pel Dret a l'Habitat-
ge, generant un espai de debat i definint el model d'habitatge a Catalunya 
amb les entitats socials en defensa del dret a l'habitatge i el món local. 

2. Aprovar abans de tres mesos el Pla Territorial Sectorial d'habitatge de 
Catalunya (PTSH) i mobilitzar els sòls de reserva d'habitatge amb protecció 
també amb urgència, tal i com exposa el Consell de Treball Econòmic i So-
cial de Catalunya en el seu «Informe sobre el dret a l'habitatge». 

3. Treballar conjuntament amb les organitzacions socials pel dret a l'habitat-
ge per recuperar, a través d'una llei, tot l'abast de les mesures previstes al 
Decret 17/2019, amb la màxima celeritat possible, ja que l'emergència habi-
tacional requereix un compromís ferm, decidit i valent de totes. 

4. Desplegar amb recursos tècnics i econòmics suficients la Llei 24/2015, per 
fer corresponsables als grans tenidors i sancionar els incompliments dels 
casos en què no es produeixi una oferta obligatòria de lloguer social, i obrir 
vies de negociació per a regularitzar la situació de les persones vulnerables 
que estan ocupant habitatges de grans tenidors a causa de la manca d'alterna-
tiva habitacional. 

5. Destinar els recursos econòmics i tècnics necessaris pel desplegament de 
la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de con-
tenció de rendes en el contractes d'arrendament d'habitatge, amb tota la ca-
pacitat inspectora i sancionadora prevista. 

6. Destinar els recursos necessaris per impulsar campanyes de difusió i for-
mació sobre la Llei 11/2020 per garantir que totes les persones arrendatàries 
i tots els arrendadors estiguin informats del seu contingut i de les obligacions 
i drets que comporta pel que fa a la contenció de rendes. D'aquesta manera, 
es combatria la desinformació que utilitzen algunes agències immobiliàries 
per interpretar de manera equívoca la llei i esquivar la contenció de rendes. 

7. Incrementar el pressupost destinat a habitatge els propers 5 anys fins arri-
bar a l'1% del PIB de Catalunya, tal i com recomana el Consell de Treball 
Econòmic i Social de Catalunya en el seu «Informe sobre el dret a l'habitat-



Dossier Ple 8 
16 de juny de 2021 

39 

 

ge», el que suposaria arribar als 2.240 M€. En particular, incrementar fins als 
1.000 milions d'euros les polítiques d'habitatge en el pressupost de 2022. 

8. Implementar un pla de xoc per tal que la Generalitat aporti tots els allot-
jaments necessaris per eliminar les llistes d'espera de les meses d'emergència 
de Catalunya abans d'acabar l'any. 

9. Crear i dotar dels recursos necessaris una Unitat Anti-Desnonaments 
d'àmbit català, amb equips de mediació a tot el territori de Catalunya per fer 
front a l'emergència i els desnonaments, i posar en marxa programes i mesu-
res d'ajuts a petits propietaris que permetin mantenir a les famílies vulnera-
bles a les seves llars. 

10. Posar fi a l'enviament de la BRIMO i ARRO als desnonaments de famíli-
es vulnerables, canviant aquestes mesures policials per mesures socials. 

11. Revisar el protocol de llançaments judicials per millorar la coordinació 
entre el TSJC i tribunals, els Departaments de la Generalitat i els Serveis 
Socials bàsics de les administracions locals per millorar la comunicació dels 
desnonaments, poder iniciar el més aviat possible la mediació amb la propie-
tat i, en cas de que no funcioni, disposar de més temps per cercar una alter-
nativa habitacional. 

12. Restringir les llicències de pisos turístics en zones d'alta demanda i mo-
dificar la regulació de les llicències turístiques, establint límits de caducitat a 
les llicències, evitant-ne l'actual durada il·limitada i incondicional. 

13. Posar en marxa controls, inspeccions i sancions per sancionar l'ús frau-
dulent dels contractes de lloguer de temporada com a contractes de lloguer 
residencial habitual. 

Palau del Parlament, 4 de juny de 2021 

David Cid Colomer, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta, 
GP ECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 5107, 5151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 5107) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Eva Candela Lopez, diputada del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix l'arti-
cle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a 
garantir el dret a l'habitatge (tram. 302-00007/13). 

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

1. Impulsar abans de tres mesos un Pacte Nacional per l'Habitatge, gene-
rant un espai de debat, diàleg social i concertació entre el Govern de la 
Generalitat, les administracions locals, els grups parlamentaris, els agents 
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socials i econòmics i les organitzacions sindicals, que plantegi solucions a 
les necessitats d'habitatge de Catalunya. 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 4 

4. Dotar dels recursos tècnics i econòmics necessaris per garantir el com-
pliment de la Llei 24/2015, tant pel que fa al control de la seva aplicació 
com el règim sancionador, fent especial èmfasi en aquells casos en què no es 
garanteixi l'oferta obligatòria de lloguer social. 

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 4 bis 

4bis. Impulsar vies de negociació amb els grans tenidors d'habitatges per a 
la regularització d'ocupants d'habitatge sense títol habilitant en situació de 
vulnerabilitat, sempre que acreditin arrelament i no hi hagi problemes de 
convivència. 

Esmena 4 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 9 

9. Crear i dotar dels recursos necessaris una unitat Anti-Desnonaments, en 
col·laboració amb els Ajuntaments i el món local, que disposi d'equips de 
mediació a tot el territori de Catalunya, per tal de protegir a les famílies 
vulnerables i fer front a l'emergència habitacional. 

Esmena 5 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 9bis 

9bis. Posar en marxa i dotar econòmicament programes i mesures d'ajuts a 
petits propietaris que permetin mantenir a famílies vulnerables a les seves 
llars. 

Esmena 6 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 12 

12. Fomentar les reformes legislatives necessàries que permetin regular les 
llicencies de pisos turístics en zones d'alta demanda i que tinguin en compte 
a les comunitats de propietaris. 

Palau del Parlament, 10 de juny de 2021 

Alícia Romero Llano Eva Candela Lopez 
Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 5151) 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les polítiques per a garantir el dret a l'habitatge 
(tram. 302-00007/13). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 2 

Aprovar en fase inicial, durant l'any 2021, el Pla Territorial Sectorial d'habi-
tatge de Catalunya (PTSH) i impulsar les actuacions necessàries per instar 
els ajuntaments a mobilitzar els sòls de reserva d'habitatge amb protecció 
també amb urgència, tal i com exposa el Consell de Treball Econòmic i So-
cial de Catalunya en el seu "Informe sobre el dret a l'habitatge". 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 4 

Continuar el desplegament amb recursos tècnics i econòmics suficients de la 
Llei 24/2015, per fer corresponsables als grans tenidors i sancionar els in-
compliments dels casos en què no es produeixi una oferta obligatòria de 
lloguer social, i mantenir obertes les vies de negociació per a regularitzar la 
situació de les persones vulnerables que estan ocupant habitatges de grans 
tenidors a causa de la manca d'alternativa habitacional. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 7 

Incrementar el pressupost destinat a habitatge els propers 5 anys fins arribar 
a l'1% del PIB de Catalunya, tal i com recomana el Consell de Treball Eco-
nòmic i Social de Catalunya en el seu "Informe sobre el dret a l'habitatge", el 
que suposaria arribar als 2.240M€. En particular, incrementar gradualment 
fins als 1.000 milions d'euros les polítiques d'habitatge en els pressupostos 
d'aquesta legislatura. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 8 

Implementar un pla de xoc per tal que la Generalitat i els ajuntaments apor-
tin tots els allotjaments necessaris per eliminar les llistes d'espera de les me-
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ses d'emergència de Catalunya el més aviat possible, fent ús de tots els re-
cursos dels parcs propis i a eines com el Programa Reallotgem. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 9 

Participar en la creació dels recursos necessaris i en el marc de les compe-
tències que corresponen a la Generalitat de Catalunya d'equips d'intervenció 
i mediació que puguin actuar a tot el territori de Catalunya per fer front a 
l'emergència social i els desnonaments, i valorar la idoneïtat de posar en 
marxa programes i mesures d'ajuts a petits propietaris que permetin mante-
nir a les famílies vulnerables a les seves llars per part del departament com-
petent en la protecció de drets socials. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 10 

Participar en la revisió dels procediments relacionats als desnonaments de 
famílies vulnerables amb l'objectiu de reduir mesures policials sent substitu-
ïdes en tot el possible amb mesures socials preventives, de reallotjament i de 
mediació. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 12 

Adequar el context regulador per a reconèixer la disponibilitat i l'assequibi-
litat d'habitatge com un objectius d'interès general que justifica exigir límits 
temporals i la caducitat de les llicències d'activitat d'arrendament turístic de 
curta durada, en els municipis on s'hagin justificat límits per raons urbanís-
tiques. 

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
D'addició d'un nou punt 

Demanar a la Generalitat de Catalunya que sol·liciti al Gobierno de España 
la pròrroga de la suspensió de desnonaments de famílies vulnerables en 
propietats de grans tenidors del Real Decreto 37/2020 fins al 1 de gener del 
2022, degut a que la situació d'emergència social provocada per la COVID 
es perllonga més enllà de l'estat d'alarma. 

Esmena 9 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
D'addició d'un nou punt 

El Parlament de Catalunya valora com a imprescindible la Llei 11/2020 de 
contenció de rendes d'habitatge, i més en el moment actual d'emergència 
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habitacional, i després d'uns mesos d'estar en vigor a les àrees amb mercat 
d'habitatge tens. Per això manifesta tot el seu rebuig als posicionaments que 
tenen per objectiu derogar o suspendre aquesta Llei, i més considerant que 
no hi ha ni s'ha proposat a nivell estatal cap altra eina equivalent malgrat 
l'actual govern de l'Estat s'hi havia compromès.  

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021 

Mònica Sales de la Cruz Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 21 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció econòmica 

302-00005/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 4124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la situació econòmica (tram. 300-00005/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

Pressupostos 2021 i 2022 

1. Presentar, en el termini de 15 dies, el projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat per al 2021 i sol·licitar al Parlament la seva tramitació pel proce-
diment d'urgència, per tal que es pugui aprovar abans de finalitzar l'actual 
període de sessions. 

2. Presentar, abans del 10 d'octubre de 2021, tal i com estableix la Llei de 
finances públiques, el projecte de llei pressupostos de la Generalitat per al 
2022, per tal que s'aprovi i entri en vigor l'1 de gener de 2022. 

Finançament autonòmic 

3. Assistir als Consells de Política Fiscal i Financera a través de la participa-
ció del conseller d'Economia i Hisenda. 

4. Participar en els debats i treballs per a un nou sistema de finançament 
autonòmic. 

Palau del Parlament, 7 de juny de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 5056, 5084 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 5056) 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la situació econòmica (tram. 302-00005/13). 
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Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De supressió i addició del punt 2 

2. Presentar, abans del 10 d'octubre de 2021, tal i com estableix la Llei de 
finances públiques el projecte de llei pressupostos de la Generalitat per al 
2022, tan aviat com sigui possible, per tal que s'aprovi i entri en vigor I'l de 
gener de 2022. 

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021 

Mònica Sales de la Cruz Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 

GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ PODEM (REG. 5084) 

A la Mesa del Parlament 

Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, David Cid Colomer, portaveu del 
Grup Parlamentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que estableix l'article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica 
(tram. 302-00005/13). 

Esmena 1 
GP d'En Comú Podem 
De modifica ció del punt 1 que queda redactat de la següent manera: 

1. Presentar, en el termini de 15 dies, una proposta d'adequació del pressu-
post prorrogat de 2020 a les necessitats excepcionals de la COVID-19 a 
través del mecanisme legislatiu pertinent, per tal que es pugui aprovar 
abans de finalitzar l'actual període de sessions i que: 

a. augmenti el topall de dèficit públic als nous marges permesos , 

b. adapti la despesa i inversió pública a les necessitats dels serveis de salut, 
ensenyament i benestar, garantint les dotacions pressupostàries suficients 
per fer front als creixent reptes socials i de reactivació de l'economia, 

c. adeqüi els drets retributius dels empleats i empleades públics als com-
promisos establerts en els meses de negociació corresponents i als incre-
ments establerts als Pressupostos de l'Estat. 

Palau del Parlament, 10 de juny de 2021 

Joan Carles Gallego i Herrera David Cid Colomer 
Diputat del GP ECP Portaveu del GP ECP 
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Punt 22 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'assoli-
ment dels objectius de transició energètica que estableix la 
Llei 16/2017, del canvi climàtic 

302-00006/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 4125 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix 
l'article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la 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). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. Desenvolupar les energies netes, com la solar, l'eòlica i la hidràulica de 
bombeig, la geotèrmica o qualsevol altra de renovable, per a augmentar la 
potència instal·lada com a mínim fins als dotze mil megawatts l'any 2030, a 
fi que aquell any el 50% de l'energia elèctrica i el 25% de la producció d'hi-
drogen siguin renovables, en la línia dels objectius europeus i de la pròpia 
Llei 16/2017 de Canvi Climàtic. 

2. Tractar com a prioritaris els projectes cooperatius, comunitaris, ciutadans i 
d'autoproducció i ús directe de l'energia generada a partir de fonts renovables 
que en faciliti la implantació, tal com estableix la Directiva (UE) 2018/2001 
del Parlament Europeu. 

3. Facilitar i agilitar la tramitació administrativa dels nous projectes d'ener-
gia renovable per a evitar que aquests projectes s'eternitzin o incompleixin 
els terminis que estableix l'article 1 del Reial Decret Llei 23/2020, del 23 de 
juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a 
la reactivació econòmica. 

4. Establir prioritats entre la preservació de les zones agrícoles no producti-
ves i dels terrenys industrials no competitius i la utilització d'aquests espais 
per a parcs fotovoltaics. 

5. Establir mesures de simplificació administrativa i suport fiscal per a la 
instal·lació de teulades i terrats fotovoltaics a les naus industrials, els centres 
públics, les universitats, els centres comercials i els terrats i espais de titula-
ritat privada d'ús comunitari per a l'autoproducció i l'ús directe compartit de 
l'energia renovable generada. 

6. Recuperar la gestió pública dels aprofitaments de les centrals hidroelèctri-
ques quan acabi el període de concessió administrativa per mitjà de la crea-
ció d'una empresa pública participada per totes les administracions afectades. 

7. Impulsar un nou pla de barris lligat a una estratègia de rehabilitació ener-
gètica d'habitatges. 
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8. Reconvertir l'Institut Català de l'Energia en l'Agència de l'Energia de Ca-
talunya amb capacitat de regulació, control, governança i inversió. 

9. Donar la màxima prioritat a tots els projectes públics i privats orientats a 
la transició energètica i la descarbonització de l'economia susceptibles de 
rebre recursos del fons de recuperació europeu Next Generation. 

10. Crear línies de crèdit preferent orientades al finançament de projectes de 
generació d'energia renovables cooperatius i comunitaris mitjançant l'Institut 
Català de Finances. 

11. Presentar, en el termini de tres mesos, una proposta de nou model de 
relació dels projectes de generació d'energia renovable amb els territoris que 
contempli el foment de la participació local i noves compensacions més enllà 
de les actuals, que faciliti la transferència de rendes dels territoris menys 
eficients i amb més consum energètic cap als territoris generadors d'energia 
renovable. 

12. Presentar per la seva aprovació al Parlament de Catalunya i abans que 
finalitzi el 2021, els pressupostos de carboni dels dos propers quinquennis i 
que ha de formular el Comitè d'Experts de Canvi Climàtic de Catalunya. 

13. Presentar una reforma fiscal integral, progressiva i inclusiva per a gravar 
les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de les activitats econòmiques, 
tal com estableix la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del Canvi Climàtic, abans 
que finalitzi l'any 2021. 

14. No derogar el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures ur-
gents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. 

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, diputat, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 5085, 5149, 5152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ PODEM (REG. 5085) 

A la Mesa del Parlament 

Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup 
Parlamentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre l'assoliment dels objectius de 
transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic (tram. 
302-00006/13). 

Esmena 1 
GP d'En Comú Podem 
De supressió i addició del punt 14 

14. No derogar el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures ur-
gents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. Modi-
ficar el Decret Llei 16/2019, preservant els objectius de desplegament de les 
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energies renovables, amb l'objectiu d'ampliar, i clarificar els aspectes se-
güents: 

a. Desplegar l'article 8.c) que defineix la necessitat de "tenir en compte l'im-
pacte acumulatiu derivat de la concentració de parcs eòlics en determinades 
parts del territori" per tal de garantir criteris objectius davant la massifica-
ció en determinades zones de Catalunya establint distàncies mínimes entre 
projectes i entre aquests i els nuclis urbans.  

b. Avaluar el possible fraccionament indegut de projectes per part d'una 
mateixa empresa amb l'objectiu d'esquivar la regulació vigent.  

c. Garantir i regular la participació i l'accés a la informació dels ens muni-
cipals afectats.  

d. Prioritzar els espais ja antropitzats per a la implementació d'energies 
fotovoltaiques.  

e. Garantir la preservació dels espais naturals protegits, dels corredors de 
biodiversitat i dels patrimoni cultural i del memorial democràtic.  

Esmena 2 
GP d'En Comú Podem 
D'addició d'un nou article 14 bis: 

14 bis. Impulsar, abans no finalitzi l'any 2021, la Llei marc per a la transició 
energètica a Catalunya així com els plans territorials d'ordenació del des-
plegament d'energies renovables al territori.  

Esmena 3 
GP d'En Comú Podem 
D'addició d'un nou article 15: 

15. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a rebutjar 
el projecte d'ampliació de l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat 
per ser contrari als objectius de lluita contra el canvi climàtic i a dedicar les 
inversions previstes a millorar la connexió ferroviària entre els aeroports 
del Prat, Girona i Reus.  

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021 

Lucas Silvano Ferro Solé David Cid Colomer 
Diputat del GP ECP Portaveu del GP ECP 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA (REG. 5149) 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre l'assoliment dels objectius de transició energètica 
que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic (tram. 302-00006/13). 



Dossier Ple 8 
16 de juny de 2021 

49 

 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De modificació del punt 1 

Treballar per un pacte entre les zones rurals i metropolitanes que faciliti el 
desenvolupament i integració de les energies renovables en el territori, com 
la solar, l'eòlica i la hidràulica o qualsevol altra de renovable, per a aug-
mentar la potencia instal·lada que permeti que l'any 2030 el 50% de la pro-
ducció elèctrica i el 25% de la producció d'hidrogen siguin renovables, en la 
línia dels objectius europeus i de la pròpia Llei 16/2017 de Canvi Climàtic. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De modificació del punt 2 

Prioritzar els projectes cooperatius, comunitaris, ciutadans i d'autoproduc-
ció i ús directe de l'energia generada a partir de fonts renovables i que inte-
grin principis d'eficiència energètica, facilitant la implantació de les comu-
nitats d'energies renovables, les comunitats ciutadanes d'energia i de les 
instal·lacions d'autoconsum, tal com estableix la Directiva (UE) 2018/2001 
del Parlament Europeu i la Directiva (UE) 2019/944 del Parlament Europeu 
de normes comunes per al mercat interior de la electricitat.  

Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
D'addició al punt 3 

Facilitar i agilitar la tramitació administrativa dels nous projectes d'energia 
renovable que compleixin amb els requisits establerts per la normativa legal 
vigent per a evitar que aquests projectes s'eternitzin o incompleixin els ter-
minis que estableix l'article 1 del Reial Decret Llei 23/2020, del 23 de juny, 
pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la 
reactivació econòmica. 

Esmena 4 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió i addició al punt 4 

Establir prioritats entre la preservació de les zones agrícoles no productives i 
dels terrenys industrials no competitius de baixa possibilitat d'activitat eco-
nòmica i la utilització d'aquests espais per a parcs fotovoltaics. 

Esmena 5 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió i addició al punt 5 

Establir mesures fiscals de simplificació administrativa i suport fiscal per a la 
instal·lació de teulades i terrats fotovoltaics a les naus industrials, els centres 
públics, les universitats, els centres comercials i els terrats i espais de titula-
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ritat privada d'ús comunitari per a l'autoproducció i l'ús directe compartit de 
l'energia renovable generada. 

Esmena 6 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
D'addició al punt 6 

Recuperar la gestió pública dels aprofitaments de les centrals hidroelèctri-
ques quan acabi el període de concessió administrativa per mitjà de la crea-
ció d'una empresa pública participada per totes les administracions afectades, 
així com demanar al Govern de l'Estat que procedeixi de forma similar en 
les centrals hidroelèctriques competència de la confederació Hidrogràfica 
de l'Ebre. 

Esmena 7 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió i addició al punt 7 

Impulsar Estudiar l'execució d'un nou pla de barris lligat a una estratègia de 
rehabilitació energètica d'habitatges, en el marc dels ajuts europeus. 

Esmena 8 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
D'addició al punt 8 

Reconvertir l'Institut Català de l'Energia en l'Agència de l'Energia de Catalu-
nya amb capacitat de regulació, control, governança i inversió sobre la tran-
sició energètica, tal i com estableix la Llei 16/2017 del Canvi Climàtic. 

Esmena 9 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió i addició al punt 9 

Demanar a l'Estat que doni Donar la màxima prioritat a tots els projectes 
públics i privats orientats a la transició energètica i la descarbonització de 
l'economia susceptibles de rebre recursos dels fons de recuperació europeu 
proposats en el document "Next Generation Catalonia". 

Esmena 10 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió i addició al punt 10 

Crear Continuar oferint línies de crèdit preferent orientades al finançament 
de projectes de generació d'energia renovables cooperatius i comunitaris 
mitjançant l'Institut Català de Finances. 
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Esmena 11 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió al punt 11 

Presentar, en el termini de tres mesos, una proposta de nou model de relació 
dels projectes de generació d'energia renovable amb els territoris que con-
templi el foment de la participació local i noves compensacions més enllà de 
les actuals, que faciliti la transferència de rendes dels territoris menys efici-
ents i amb més consum energètic cap als territoris generadors d'energia re-
novable. 

Esmena 12 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió i addició al punt 12 

Presentar per a la seva aprovació al Parlament, i abans que finalitzi el 2021, 
els pressupostos de carboni dels dos propers quinquennis i que ha de formu-
lar el Comitè d'Experts de Canvi Climàtic de Catalunya. abans del 30 de 
juny de 2022, i que cobreixin el període 2023-2030. 

Esmena 13 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió i addició al punt 13 

Presentar una reforma fiscal integral, progressiva i inclusiva per a gravar les 
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de les activitats econòmiques, tal 
com estableix la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del Canvi Climàtic, en el termi-
ni d'un any abans que finalitzi l'any 2021. 

Esmena 14 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
De supressió i addició al punt 14 

No derogar el Modificar el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de me-
sures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables 
per tal de facilitar la integració de les energies renovables i el territori. 

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021 

Marta Vilalta i Torres Mònica Sales de la Cruz 
Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - UN NOU 
CICLE PER GUANYAR (REG. 5152) 

A la Mesa del Parlament 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d'acord amb el que estableix 
l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'assoliment dels 



Dossier Ple 8 
16 de juny de 2021 

52 

 

objectius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi 
climàtic (tram. 302-00006/13). 

Esmena 1 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De supressió i addició  

1. Desenvolupar les energies netes, com la solar, l'eòlica i la hidràulica de 
bombeig, la geotèrmica la biomassa o qualsevol altra de renovable, per a 
augmentar la potència instal·lada com a mínim fins als dotze mil megawatts 
l'any 2030, a fi que aquell any el 50% de l'energia elèctrica i el 25% de la 
producció d'hidrogen siguin renovables, en la línia dels objectius europeus i 
de la pròpia Llei 16/2017 de Canvi Climàtic. 

Esmena 2 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició 

2. Tractar com a prioritaris els projectes cooperatius, comunitaris, ciutadans i 
d'autoproducció i ús directe de l'energia generada a partir de fonts renovables 
que en faciliti la implantació i la democratització, tal com estableix la Direc-
tiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu. 

Esmena 3 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De supressió 

4. Establir prioritats entre la preservació de les zones agrícoles no producti-
ves i dels terrenys industrials no competitius i la utilització d'aquests espais 
per a parcs fotovoltaics. 

Esmena 4 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició 

6. Recuperar la gestió pública dels aprofitaments de les centrals hidroelèctri-
ques quan acabi el període de concessió administrativa per mitjà de la crea-
ció d'una empresa pública participada per totes les administracions afectades. 
Denunciar les irregularitats alhora d'allargar certes concessions que ja 
haurien d'estar sota control públic. 

Esmena 5 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De supressió 

9. Donar la màxima prioritat a tots els projectes públics i privats orientats a 
la transició energètica i la descarbonització de l'economia susceptibles de 
rebre recursos del fons de recuperació europeu Next Generation. 
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Esmena 6 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De supressió i addició  

12. Presentar per la seva aprovació al Parlament de Catalunya i abans que 
finalitzi el 2021, els pressupostos de carboni dels dos propers quinquennis i 
que ha de formular el Comitè d'Experts de Canvi Climàtic de Catalunya. un 
pla territorial d'implantació de les renovables amb la participación del ter-
ritori 

Esmena 7 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De supressió i addició  

13. Presentar una reforma fiscal integral, progressiva i inclusiva per a gravar 
les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de les activitats econòmiques, 
tal com estableix la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del Canvi Climàtic, abans 
que finalitzi l'any 2021. Elaborar la Llei de la transició energética abans de 
finalitzar el 2022. 

Esmena 8 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De supressió 

14. No derogar el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures ur-
gents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. 

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021 

Eulàlia Reguant i Cura 
Portaveu del GP CUP-NCG 
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Punt 23 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la políti-
ca per a posar fi a l'ocupació il·legal d'habitatges 

302-00008/13 

PRESENTACIÓ: GP VOX 

Reg. 4129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to, Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al 
Govern sobre la política per a posar fi a l'ocupació il·legal d'habitatges (tram. 
300-00007/13). 

Moción 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a ejercer sus 
competencias en materia de orden público y seguridad ciudadana para apli-
car una política de defensa rotunda del derecho de propiedad privada consa-
grado en el artículo 33 de la Constitución española y su función social (STC 
204/2004, de 18 de noviembre); del derecho de las familias, de los jóvenes y 
de las personas más vulnerables a tener acceso a una vivienda digna, pues la 
vivienda constituye una de las bases principales sobre las que se construye la 
libertad del individuo y vertebra el fruto del esfuerzo y la prosperidad de las 
clases medias y trabajadoras; y una política, en definitiva, dirigida a combatir 
la lacra de la ocupación ilegal, que afecta también con especial virulencia al 
parque público de vivienda, menoscabando los intereses de las personas 
vulnerables y en riesgo de exclusión residencial. 

La sociedad asiste con alarma y preocupación al aumento de la ocupación 
ilegal, por lo que combatirla y luchar contra la delincuencia asociada a la 
misma, garantizando la propiedad privada, la convivencia y la seguridad, es 
el motivo por el que se proponen las siguientes medidas:  

A. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a que inste 
al Gobierno de la Nación a promover una reforma del Código Penal que 
incluya el endurecimiento del delito de usurpación, en concreto, para modifi-
car el artículo 245 del Código Penal a fin de agravar las penas a los delitos 
de usurpación de bienes inmuebles, ofrecer mejores herramientas a las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad y ampliar la protección de los legítimos titulares 
de derechos reales. 

B. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a que inste 
al Gobierno de la Nación a promover una reforma de la Ley de Enjuiciami-
ento Criminal destinada a encauzar estos delitos por la vía del procedimiento 
de juicio rápido, modificando el artículo 795.1 de la LECrim para incluir en 
las tipologías de la circunstancia 2ª los delitos de usurpación previstos en el 
artículo 245 del Código Penal. 

C. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a que coor-
dine con los Ayuntamientos de la Comunidad autónoma de Cataluña la pues-
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ta a disposición de los ciudadanos de Puntos de Apoyo a los afectados por la 
ocupación ilegal y de un teléfono gratuito «antiokupa» desde los que se pres-
te asesoramiento básico jurídico y desde los que se pongan en contacto con 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, toda vez que las primeras 48 horas de la 
ocupación son básicas para conseguir desalojos exprés sin necesidad de or-
den judicial. 

D. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a promover 
la creación de una «Mesa por la Vivienda y contra la Ocupación», de la que 
deberán formar parte todas las Consejerías con implicación en la materia, así 
como los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cataluña y los 
principales actores del sector inmobiliario (Colegios de Administradores de 
fincas, Colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria, Asociaciones de 
promotores y constructores, Cámaras de la propiedad urbana de Cataluña, 
etc.) para abordar el doble problema de la falta de vivienda pública social y 
protegida y la ocupación ilegal; mejorando la coordinación y eficacia de las 
medidas que se adopten. Subsidiariamente, que se incorporen las medidas 
solicitadas en este punto al «Grupo de trabajo para garantizar el derecho a la 
vivienda», anunciado por el Presidente de la Generalitat de Cataluña tras su 
investidura. 

E. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a que pro-
ceda a la creación de un «Registro de Alquileres y Cesiones de Uso» que 
permita dar fe de la existencia del título habilitante «que justifique la situaci-
ón posesoria» de los ocupantes de vivienda a los efectos previstos en los 
artículos 250.1.4º, 441.1bis, 2º párrafo y concordantes de la Ley de Enjuici-
amiento Civil y así se facilite que, en aquellos casos en que no se disponga 
de tal título, se pueda cursar sin dilaciones la orden de desahucio, requisito 
esencial en un Estado de Derecho. 

F. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a recomen-
dar a los Colegios de Abogados de Cataluña que faciliten a los abogados del 
turno de oficio alegar la «insostenibilidad de la pretensión» prevista en la 
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en los cada vez más numerosos casos de 
abuso de justicia gratuita por parte de ocupantes ilegales sin título que justi-
fique su situación posesoria. 

G. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a perseguir 
penalmente e impulsar la ilegalización de las entidades y asociaciones que 
promuevan claramente delito de ocupación y a las mafias de la ocupación 
ilegal, que llaman a delinquir a través de manuales o libros publicados o 
distribuidos en las redes sociales, lo que constituye un verdadero supuesto de 
provocación para delinquir previsto en el artículo 18 del Código penal. 

H. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a cortar de 
raíz cualquier tipo de subvención o financiación pública a las entidades y 
asociaciones que promuevan claramente el delito de ocupación y a las mafias 
de la ocupación ilegal. 

I. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a introducir 
las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para lograr que quien ha 
ocupado ilegalmente una vivienda del parque público de viviendas de la 
Agència Catalana de l'Habitatge y con posterioridad pueda ver reconocida su 
condición de persona vulnerable y en riesgo de exclusión residencial por 
tener el informe positivo de la Mesa de Emergencia, pierda toda preferencia 
en el acceso a una vivienda protegida frente a las personas que sí han segui-
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do los trámites administrativos para el reconocimiento de su condición de 
personas vulnerables y en riesgo de exclusión residencial. 

J. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a que inste 
al Gobierno de la Nación para que se cursen las instrucciones técnicas sobre 
gestión del padrón municipal a los Ayuntamientos y se establezca la nulidad 
de la inscripción en el padrón municipal cuando la persona inscrita sea un 
okupa ilegal, modificando para ello la Ley de Bases de Régimen Local y 
normativa concordante. Y ello, de conformidad con la Sentencia del Pleno 
del Tribunal Constitucional 32/2019, de 28 de febrero, que declara la ilegali-
dad de la ocupación de viviendas sin título. 

En esta Sentencia, el Tribunal Constitucional ha señalado (entre otros, en su 
Fundamento 5º), que: «El derecho a la elección de residencia no es un de-
recho absoluto que habilite a ocupar cualquier vivienda o espacio, sino que, 
como el resto de los derechos, ha de ejercerse dentro del respeto a la ley y a 
los derechos de los demás, que, como expresa el art. 10.1 CE, son fundamen-
to del orden político y de la paz social» (STC 160/1991, FJ 11). De este mo-
do, para habitar lícitamente en una vivienda es necesario disfrutar de algún 
derecho, cualquiera que sea su naturaleza, que habilite al sujeto para la reali-
zación de tal uso del bien en el que pretende establecerse. Por ello, que la 
libre elección de domicilio forme parte del contenido de la libertad de resi-
dencia proclamada en el art. 19 CE, en modo alguno justifica conductas tales 
como «invadir propiedades ajenas o desconocer sin más legítimos derechos 
de uso de bienes inmuebles» (STC 28/1999, de 8 de marzo, FJ 7, y ATC 
227/1983, de 25 de  mayo, FJ 2)». 

Que una inscripción en el Padrón pueda considerarse independiente sobre las 
controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda contradice 
abiertamente esta doctrina Constitucional, que insiste en la obligatoriedad de 
algún derecho «para habitar lícitamente en una vivienda», no pudiendo ser 
aceptado a efectos padronales quien carezca de dicho título, de la naturaleza 
que sea, como con claridad recuerda el Supremo Intérprete. 

K. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a ampliar 
de forma decidida el parque público de vivienda social y protegida. En Cata-
luña existe un serio problema con el acceso a la vivienda. La dejación de 
funciones por parte de las diferentes administraciones públicas durante años 
ha sido un caldo de cultivo para que las mafias de la ocupación se aprove-
chen de la situación. Existe una evidente falta de vivienda protegida y social. 
Actualmente, el porcentaje de hogares con alquiler social es del 2% sobre el 
total de viviendas en Cataluña, muy por debajo con respecto a otros países 
de la Unión Europea, como Holangda, donde es del 30%, o Francia, con un 
16,8%. Por ello, este Parlamento insta a la Generalitat a que como mínimo: 
1) Impulse la construcción de 25.000 viviendas protegidas al año, hasta lle-
gar al 15% de viviendas destinadas a políticas sociales. Y para ello hay que 
aumentar la inversión hasta el 1% del PIB. 2) Fomente la colaboración entre 
la administración pública y las entidades privadas a efectos de aumentar el 
parque de viviendas de protección oficial. 3) Fomente que los propietarios 
pongan sus viviendas vacías en alquiler a través del incremento de los bene-
ficios fiscales a las rentas del alquiler para los arrendadores. 

L. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a que, a 
través de la Consejería de Justicia, elabore un Plan específico de las necesi-
dades de los Juzgados de Primera Instancia con sede en esta Comunidad 
autónoma para proveer de los medios humanos y materiales necesarios a 
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dichos Juzgados que se encuentran saturados y elaborar un protocolo con el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que permita mejorar y unificar los 
criterios de coordinación de los Juzgados con los Servicios Sociales munici-
pales para proveer las necesidades habitacionales de las personas vulnera-
bles. 

Palacio del Parlamento, 7 de junio de 2021 

Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to, Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 5146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021 

GRUP MIXT (REG. 5146) 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu, Lorena Roldán Suárez, 
diputada del Grup Mixt, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre la política per a posar fi a l'ocupació 
il·legal d'habitatges (tram. 302-00008/13). 

Esmena 1 
Grup Mixt 
D'addició d'una nova lletra B bis, 

B bis. El Parlament de Catalunya insta el gobierno de la Generalitat a soli-
citar al gobierno de España las modificaciones legales oportunas que permi-
tan el desalojo de un inmueble ocupado de forma ilegal en el plazo de 24 
horas. 

Esmena 2 
Grup Mixt 
D'addició d'una nova lletra H bis, 

H bis. El Parlament de Catalunya insta el gobierno de la Generalitat a revi-
sar el protocolo policial de actuación ante la ocupación ilegal de viviendas 
para agilizar la respuesta cuando la ocupación proviene de mafias que per-
siguen, entre otros, beneficios de índole económica, incrementando al mismo 
tiempo la vigilancia y el control sobre estas mafias. 

Esmena 3 
Grup Mixt 
D'addició d'una nova lletra K bis, 

K bis. El Parlament de Catalunya insta el gobierno de la Generalitat a re-
forzar la protección social que presta directamente la Generalitat, así como 
la que se presta a través de los ayuntamientos, ante las ocupaciones que 
vienen motivadas por motivos sociales y/o económicos sobrevenidos, bus-
cando de forma prioritaria soluciones a estas familias a través del parque 
público de viviendas de la Generalitat y ayuntamientos. 



Dossier Ple 8 
16 de juny de 2021 

58 

 

Esmena 4 
Grup Mixt 
D'addició d'una nova lletra L bis, 

L bis. El Parlament de Catalunya insta el gobierno de la Generalitat a im-
pulsar los cambios normativos necesarios para garantizar la convivencia 
pacífica y la seguridad de las comunidades de propietarios que la ven per-
turbada como consecuencia de las ocupaciones ilegales. 

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021 

Alejandro Fernández Álvarez Lorena Roldán Suárez 
President-portaveu del GM Diputada del GM 
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