
PLE 
Parlament de Catalunya 
 

Sessió 10. Dimarts, 20 de juliol de 2021. XIII-XIV legislatura 

DOSSIER 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el dia 21, a les 09.00h). 

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

3. Designació d'un diputat interventor per al període pressupostari del 2021. 
Tram. 231-00001/13. Mesa Ampliada. Designació. 

4. Decret llei 13/2021, del 22 de juny, pel qual es regula la Comissió de Ga-
rantia i Avaluació de Catalunya i el Registre de professionals sanitaris objec-
tors de consciència, en desenvolupament de la Llei orgànica 3/2021, del 24 
de març, de regulació de l'eutanàsia. Tram. 203-00003/13. Govern de la 
Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text 
presentat: BOPC 79, 47). 

5. Decret llei 14/2021, del 22 de juny, pel qual es modifica la Llei 10/1994, 
de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, per tal 
d'introduir-hi la tipificació com a infracció de determinades conductes d'as-
setjament i l'establiment de la descripció dels elements que integren la uni-
formitat del cos de Mossos d'Esquadra, i pel qual es modifica la disposició 
transitòria setena de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les profes-
sions de l'esport, per deixar en suspens la vigència dels apartats 1 i 3 d'a-
questa Llei. Tram. 203-00004/13. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 79, 58). 

6. Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del 
sector públic. Tram. 202-00002/13. Grup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat de totalitat i votació de 
l'esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 30, 7). 

7. Proposta de resolució sobre la reforma del Codi penal i la llibertat de Pablo 
Hasél. Tram. 250-00097/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d'Esquerra Republica-
na, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari d'En Comú 
Podem. Debat i votació (text presentat: BOPC 42, 23). 

8. Proposta de resolució de creació d'una comissió de seguiment de les polí-
tiques de joventut. Tram. 252-00006/13. 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 i Grup Mixt. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 62, 7). 
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9. Proposta de resolució de creació d'una comissió de seguiment de la infàn-
cia. Tram. 252-00007/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, Grup Parlamentari 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 i Grup Mixt. Debat i votació (text presentat: BOPC 62, 7). 

10. Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi sobre el model 
policial. Tram. 252-00008/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d'Esquerra Republica-
na, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari d'En Comú 
Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de l'esmena presentada 
(text presentat: BOPC 73, 33). 

11. Interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2021-2022. Tram. 300-
00028/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

12. Interpel·lació al Govern sobre l'agenda rural. Tram. 300-00031/13. Grup 
Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

13. Interpel·lació al Govern sobre les prioritats en matèria d'agricultura i món 
rural. Tram. 300-00034/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Substanciació. 

14. Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d'elaborar un pla nacional de 
llengües. Tram. 300-00033/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substancia-
ció. 

15. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques lingüístiques. Tram. 300-
00035/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar. Substanciació. 

16. Interpel·lació al Govern sobre la situació sanitària. Tram. 300-00037/13. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

17. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures aeroportuàries. Tram. 
300-00018/13. Grup Mixt. Substanciació. 

18. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques urbanes de recuperació social 
i ambiental en barris vulnerables. Tram. 300-00030/13. Marc Parés Franzi, 
del Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Substanciació. 

19. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la joventut. Tram. 300-
00029/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació. 

20. Interpel·lació al Govern sobre les beques i els ajuts universitaris. Tram. 
300-00036/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

21. Interpel·lació al Govern sobre les iniciatives per a regular el sector audio-
visual. Tram. 300-00032/13. Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. 
Substanciació. 

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les bases per a la 
convivència i per a una Catalunya de tots. Tram. 302-00017/13. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació. 

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les línies d'acció per 
a dur a terme la transformació del model econòmic. Tram. 302-00018/13. 
Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Debat i votació. 

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la nova organització 
del Departament d'Economia i Hisenda. Tram. 302-00024/13. Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació. 

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla de xoc en 
polítiques actives d'ocupació per a superar l'impacte de la Covid-19. Tram. 
302-00021/13. Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Debat i votació. 
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26. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu. 
Tram. 302-00020/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació. 

27. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a interrom-
pre voluntàriament l'embaràs al sistema sanitari. Tram. 302-00019/13. Grup 
Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. 
Debat i votació. 

28. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la feminització del 
Cos de Bombers de la Generalitat. Tram. 302-00022/13. Grup Parlamentari 
d'Esquerra Republicana. Debat i votació. 

29. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació social. 
Tram. 302-00023/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. De-
bat i votació. 
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Punt 1 | Substanciació 

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple 

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 21 DE JULIOL DE 2021, A LES 9.00H 

Preguntes al Govern 

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la personació de la 
Generalitat en la persecució de la dissidència. Tram. 310-00081/13. Eulàlia 
Reguant i Cura del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar. Substanciació. 

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ocupació de 
l'espai públic per a activitats no permeses per la llei. Tram. 310-00075/13. 
Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de la 
cinquena onada de la pandèmia de Covid-19. Tram. 310-00076/13. Antonio 
Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació. 

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la campanya de 
vacunació contra la Covid-19. Tram. 310-00085/13. Alejandro Fernández 
Álvarez, del Grup Mixt. Substanciació. 

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les tasques d'ex-
tinció d'incendis dels darrers dies. Tram. 310-00082/13. Marta Vilalta i Tor-
res, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els plans especials 
d'emergència exterior del sector químic. Tram. 310-00083/13. Marta Vilalta i 
Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els drets dels 
consumidors. Tram. 310-00084/13. Marta Vilalta i Torres, del Grup Parla-
mentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a 
mantenir el lleure educatiu com a espai segur. Tram. 310-00078/13. Mònica 
Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substancia-
ció. 

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la millora de la 
qualificació del deute de la Generalitat. Tram. 310-00079/13. Mònica Sales 
de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els casos d'espi-
onatge digital. Tram. 310-00080/13. Mònica Sales de la Cruz, del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el món local. 
Tram. 310-00072/13. Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar. Substanciació. 

12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política in-
dustrial. Tram. 310-00073/13. Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

13. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les energies 
renovables. Tram. 310-00074/13. Alícia Romero Llano, del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 
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14. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de 
les residències per a gent gran. Tram. 310-00077/13. Jessica González Her-
rera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Substanciació. 

Preguntes al president de la Generalitat 

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre l'actual situació política. Tram. 317-00048/13. Alejandro Fernández 
Álvarez, del Grup Mixt. Substanciació. 

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00041/13. Carlos Carrizosa Torres, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

17. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre l'actual situació política. Tram. 317-00044/13. Jéssica Albiach Sator-
res, 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 actual. Tram. 317-00046/13. Eulàlia Reguant i Cu-
ra, 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 la gestió del diner públic amb relació a TV3. Tram. 317-00043/13. 
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 de l'actualitat política. Tram. 317-00045/13. 
Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Subs-
tanciació. 

21. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00047/13. 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 actual. Tram. 317-00042/13. Alícia Romero Llano, 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 
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Punt 2 | Comunicació al Ple de la composició de les meses de les co-
missions (art. 49.2 del Reglament) 

Comissions específiques 

Comissió del Síndic de Greuges (CSG) 

Mesa 

Presidenta:  Najat Driouech Ben Moussa (GP ERC) 

Vicepresidenta: Irene Negre i Estorach (GP JxCat) 

Secretari:  David González Chanca (GP PSC-Units) 

Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC) 

Mesa 

President:  Jordi Riba Colom (GP PSC-Units) 

Vicepresident: Ferran Estruch i Torrents (GP ERC) 

Secretari:  Josep Rius i Alcaraz (GP JxCat) 

Comissions legislatives  

Comissió de Justícia (CJ) 

Mesa 

President:  Jordi Orobitg i Solé (GP ERC) 

Vicepresident: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (GP JxCat) 

Secretari:  Oscar Aparicio Pedrosa (GP PSC-Units) 

Comissió de Recerca i Universitats (CRU) 

Mesa 

Presidenta:  Anna Maria Erra i Solà (GP JxCat) 

Vicepresident: Carles Castillo Rosique (GP ERC) 

Secretària:  Helena Bayo Delgado (GP PSC-Units) 

Comissió d'Acció Climàtica (CAC) 

Mesa 

President:  Dani Cornellà Detrell (GP CUP-NCG) 

Vicepresident: Joaquim Calatayud Casals (GP JxCat) 

Secretària:  Eva Candela Lopez (GP PSC-Units) 
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Punt 4 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 13/2021, del 22 de juny, pel qual es regula la Co-
missió de Garantia i Avaluació de Catalunya i el Registre de 
professionals sanitaris objectors de consciència, en desenvo-
lupament de la Llei orgànica 3/2021, del 24 de març, de regu-
lació de l'eutanàsia 

203-00003/13 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 7853 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 
2021, ha pres coneixement del Decret llei 13/2021, del 22 de juny, pel qual 
es regula la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya i el Registre de 
professionals sanitaris objectors de consciència, en desenvolupament de la 
Llei orgànica 3/2021, del 24 de març, de regulació de l'eutanàsia, publicat al 
DOGC 8443, de 25.06.2021, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè 
el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Re-
glament del Parlament s'inicia el dia 28 de juny de 2021. 

A la Mesa del Parlament 

Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 22 de juny de 2021, 
s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta del conseller de Salut, s'aprova la iniciativa SIG21SLT1100 - 
Projecte de decret llei pel qual es regula la Comissió de Garantia i Avaluació 
de Catalunya i el Registre de professionals sanitaris objectors de consciència, 
en desenvolupament de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació 
de l'eutanàsia.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 22 de juny de 
2021. 

Decret llei 13/2021, de 22 de juny, pel qual es regula la Co-
missió de Garantia i Avaluació de Catalunya i el Registre de 
professionals sanitaris objectors de consciència, en desenvo-
lupament de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regu-
lació de l'eutanàsia. 

El president de la Generalitat de Catalunya, 

L'article 67.6.a de l'Estatut d'autonomia de Catalunya preveu que els decrets 
llei siguin promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Gene-
ralitat. 

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent 
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Decret llei 

Exposició de motius 

La Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia, com 
s'exposa en el preàmbul, introdueix al nostre ordenament jurídic un nou dret 
individual, el dret a l'eutanàsia. En el mateix preàmbul es defineix el concep-
te d'eutanàsia com «bona mort» o «mort digna», i, més concretament, es 
refereix a l'eutanàsia activa i directa, és a dir, a l'acte deliberat de posar fi a la 
vida d'una persona, produït en compliment de la voluntat expressa de la prò-
pia persona i per tal d'evitar el seu patiment. 

L'objecte de la Llei és regular el dret de totes les persones que compleixin les 
condicions exigides a sol·licitar i rebre l'ajut necessari per morir, el procedi-
ment que cal seguir i les garanties que s'han d'observar. 

Entre les garanties, l'article 17 de la Llei preveu la creació de les comissions 
de garantia i avaluació, que s'hauran de constituir a cada comunitat autòno-
ma com a òrgan col·legiat, compost per un mínim de set membres, entre els 
quals s'han d'incloure professionals sanitaris i juristes, per tal de controlar 
amb caràcter previ i posterior el compliment dels requisits legals per obtenir 
la prestació de l'ajuda per morir i resoldre en via administrativa les reclama-
cions que es plantegin. Aquestes comissions s'han de crear i constituir en el 
termini de tres mesos, a comptar des de l'entrada en vigor d'aquest article. La 
disposició final quarta de la Llei orgànica esmentada estableix que l'article 
17 entra en vigor l'endemà de la publicació de la Llei al Butlletí Oficial de 
l'Estat. 

D'altra banda, l'article 16 de la mateixa Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, 
de regulació de l'eutanàsia, regula l'objecció de consciència dels professio-
nals sanitaris, i indica que les administracions sanitàries han de crear un re-
gistre de professionals sanitaris objectors de consciència amb l'objecte de 
facilitar la informació necessària a l'administració competent per garantir 
l'adequada gestió de la prestació d'ajuda per morir. Afegeix que aquest regis-
tre s'ha de sotmetre al principi d'estricta confidencialitat i a la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal. 

Aquests dos mandats legals, es considera convenient que siguin objecte d'u-
na única norma, per raons de normativa sistemàtica i per eficàcia i eficiència. 
D'acord amb això, l'objecte del present Decret llei és la creació i regulació de 
la Comissió de Garantia i Avaluació del dret a la prestació d'ajuda per morir 
de Catalunya, així com del Registre de professionals sanitaris objectors de 
consciència per portar a terme l'ajuda per morir; en desenvolupament dels 
articles 16 i 17 de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de 
l'eutanàsia. 

La regulació de la Comissió de Garantia i Avaluació inclou la seva constitu-
ció, funcions, composició, sistema de nomenament, durada del mandat i 
drets i deures dels membres. Aquesta regulació pretén garantir una composi-
ció pluridisciplinària  i oberta a la societat i també garantir-ne la indepen-
dència funcional. 

D'altra banda, la regulació de la Comissió és de caràcter urgent, atès que la 
seva constitució i posada en funcionament són indispensables per fer efectiu 
el dret establert a la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de 
l'eutanàsia, que entra en vigor als tres mesos de la publicació de la Llei al 
Butlletí Oficial de l'Estat. 
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La regulació del Registre de professionals sanitaris objectors de consciència, 
a banda de donar compliment a l'obligació legal de la seva creació, estableix 
el procediment que han de seguir els professionals sanitaris per a la inscrip-
ció de la seva declaració d'objecció de consciència amb la finalitat de garan-
tir el més estricte grau d'observança de les normes que regulen la protecció 
de dades personals, tenint en compte el caràcter especialment sensible de les 
dades que ha de recollir aquest Registre. 

Atès que, per raons d'urgència, aquesta regulació s'ha d'incloure en un decret 
llei, la disposició addicional primera estableix que, als efectes de la seva 
modificació, el que es disposa en aquest Decret llei té rang reglamentari, la 
qual cosa permet que les futures modificacions puguin ser aprovades per un 
decret del Govern. 

Tot el que s'ha exposat determina que sigui imprescindible aprovar de forma 
immediata aquest Decret llei per a la consecució dels objectius que planteja la 
situació descrita amb la celeritat que requereix el termini fixat per la Llei or-
gànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia, objectiu que no 
podria ser assolit mitjançant la tramitació d'un procediment normatiu ordinari. 

D'acord amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presi-
dència de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legis-
latives provisionals, sota la forma de decret llei, en cas d'una necessitat ex-
traordinària i urgent. En aquest cas, la necessitat és disposar dels mitjans 
necessaris per fer efectiu el dret establert a la Llei orgànica 3/2021, de 24 de 
març, de regulació de l'eutanàsia, quan aquesta entri en vigor. 

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

Decreto:  

Capítol 1. Objecte 

Article 1. Objecte 

L'objecte del present Decret llei és la creació i regulació de la Comissió de 
Garantia i Avaluació per fer efectiu el dret a la prestació d'ajuda per morir a 
Catalunya, que adopta la denominació de Comissió de Garantia i Avaluació 
de Catalunya, així com del Registre de professionals sanitaris objectors de 
consciència per dur a terme l'ajuda per morir, d'acord amb el que preveuen 
els articles 16 i 17 de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de 
l'eutanàsia. 

Capítol 2. Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya 

Article 2. Constitució de la Comissió 

Es crea la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya, d'acord amb el 
que estableix l'article 17 de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regu-
lació de l'eutanàsia. 

La Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya resta adscrita orgànica-
ment al departament competent en matèria de salut, mitjançant la direcció 
general competent en matèria d'ordenació sanitària, sense perjudici de la 
seva independència funcional. 
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Article 3. Funcions de la Comissió 

A la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya, li corresponen les fun-
cions següents:  

a) Les que preveu l'article 18 de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de 
regulació de l'eutanàsia. 

b) Actuar com a òrgan consultiu de l'Administració de la Generalitat de Ca-
talunya davant qualsevol dubte o qüestió relativa a l'aplicació o efectivitat 
del dret a la prestació d'ajuda per morir. 

c) Qualsevol altra funció anàloga que li correspongui per raó de la seva natu-
ralesa. 

Article 4. Composició de la Comissió 

4.1 La Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya té la composició se-
güent:  

a) La Presidència  

b) La Vicepresidència 

c) Vocalies: en un nombre entre nou i divuit. Les vocalies han d'estar inte-
grades per professionals de la medicina, del dret, de la infermeria, de la psi-
cologia, del treball social i per representants de la societat civil. 

d) La Secretaria 

4.2 La persona que ocupa la Presidència és escollida pel Ple d'entre els 
membres de la Comissió, per majoria simple. 

4.3 La persona que ocupa la Vicepresidència és escollida pel Ple d'entre els 
membres de la Comissió, per majoria simple. 

4.4 Les persones que ocupen les vocalies corresponents a professionals de la 
medicina, de la infermeria, de la psicologia i del treball social han de tenir 
experiència professional acreditada en els àmbits de l'atenció primària, hos-
pitalària, sociosanitària o de la salut mental i disposar de formació en bioèti-
ca. Les persones que ocupen les vocalies corresponents a professionals del 
dret han de tenir experiència acreditada en el seu àmbit professional, conei-
xements de dret sanitari i formació en bioètica. 

El nomenament de les persones que ocupen les vocalies correspon al conse-
ller o consellera del departament competent en matèria de salut, un cop es-
coltat el Comitè de Bioètica de Catalunya. 

La meitat de les vocalies corresponents a professionals de la medicina, de la 
infermeria, de la psicologia i del treball social són nomenades d'entre les 
persones candidates proposades pel Consell de Col·legis Professionals o pel 
col·legi professional corresponent. A aquest efecte, les corporacions profes-
sionals han de presentar tres persones candidates per a cada vocalia professi-
onal corresponent. 

Les vocalies corresponents a professionals del dret, la resta de vocalies cor-
responents a professionals de la medicina, de la infermeria, de la psicologia i 
del treball social i les vocalies en representació de la societat civil són nome-
nades a proposta de l'òrgan competent en matèria d'ordenació sanitària del 
departament competent en matèria de salut. 

El nomenament ha d'incloure les persones titulars i, respecte de cada una 
d'elles, les persones suplents per als casos d'absència, vacant, malaltia o 
qualsevol altra causa justificada. 
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4.5 La Secretaria l'exerceix un tècnic o tècnica del departament competent en 
matèria de salut o de qualsevol de les entitats que formen part del sector 
públic de salut, designat pel conseller o consellera, que assisteix a les reuni-
ons amb veu però sense vot. 

4.6 El nomenament de les persones membres de la Comissió s'ha d'atenir al 
principi de presentació paritària de dones i d'homes en la seva composició, 
en els termes establerts a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva 
de dones i homes. 

4.7 L'eficàcia del nomenament dels membres de la Comissió resta condicio-
nada a l'acceptació voluntària i expressa de les persones nomenades, moment 
en el qual assoleixen la condició de membres de la Comissió amb els drets i 
deures establerts a l'article 10. 

Article 5. Durada del mandat de les persones membres de la 
Comissió 

5.1 La durada del mandat de les persones que ocupen les vocalies de la Co-
missió és de sis anys. El càrrec pot ser renovat per sis anys més i no pot ex-
cedir de dos mandats consecutius. 

5.2 Cada dos anys, s'ha de renovar una tercera part de les vocalies. 

5.3 En cas de substitució d'un o d'una vocal abans de la finalització del seu 
mandat de sis anys, la durada del mandat de la persona substituta serà igual 
al temps restant del mandat de la persona substituïda. 

5.4 La durada del mandat de la Presidència i de la Vicepresidència és de tres 
anys, i pot ser renovat mentre les persones que l'exerceixin mantinguin la 
condició de persones vocals de la Comissió. 

5.5 Un cop finalitzada la durada del mandat, les persones membres de la 
Comissió han de continuar exercint les seves funcions fins que es facin nous 
nomenaments o, si s'escau, fins que es renovi el seu nomenament. 

Article 6. Presidència de la Comissió 

A la persona que ocupi la Presidència de la Comissió, li corresponen les 
funcions següents:  

a) Exercir la representació de l'òrgan. 

b) Convocar les sessions ordinàries i extraordinàries de la Comissió. 

c) Designar les persones vocals encarregades de l'estudi de cada cas, d'acord 
amb el que estableix l'article 10.1 de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, 
de regulació de l'eutanàsia. 

d) Designar una persona vocal o persones vocals de la Comissió per realitzar 
la proposta d'informe que s'ha de sotmetre a l'aprovació del Ple en cas que no 
hi hagi acord entre els dos membres designats pel president o presidenta de 
la Comissió per a l'estudi d'un cas, d'acord amb la lletra c) d'aquest article. 

e) Comunicar la resolució del cas al metge o metgessa responsable. 

f) Fixar l'ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si escau, les petici-
ons de la resta de persones membres de la Comissió. 

g) Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les deliberacions i 
els debats. 

h) Aportar la documentació necessària a les reunions de la Comissió. 

i) Exercir el vot de qualitat. 
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j) Comunicar-se amb altres òrgans o ens de l'Administració de la Generalitat 
amb competències que afectin el dret a la prestació d'ajuda per morir. 

k) Vetllar per l'execució dels acords adoptats per la Comissió. 

Article 7. Vicepresidència de la Comissió 

La persona que ocupi la Vicepresidència substitueix el president o la presi-
denta de la Comissió en cas de vacant, absència, malaltia o per qualsevol 
altra causa justificada. 

Article 8. Secretaria de la Comissió 

A la persona que exerceixi la Secretaria de la Comissió, li corresponen les 
funcions següents:  

a) Assistir a les reunions de la Comissió amb veu però sense vot. 

b) Preparar la relació dels assumptes que han de servir de base per formar 
l'ordre del dia de cada convocatòria, i la documentació necessària que ha 
d'aportar el president o presidenta a les reunions. 

c) Fer la convocatòria de les sessions per ordre de la Presidència. 

d) Rebre les comunicacions, notificacions, peticions o qualsevol tipus d'es-
crit dels membres amb la Comissió. 

e) Vetllar per la legalitat formal i material de les actuacions de la Comissió i 
garantir que els procediments i les regles de constitució i adopció d'acords 
són respectades. 

f) Estendre les actes de cada sessió i emetre els certificats dels acords adop-
tats. 

g) Custodiar i arxivar les actes. 

h) Facilitar a les persones membres de la Comissió la informació per a l'e-
xercici de les seves funcions. 

i) Altres funcions inherents a la seva condició. 

Article 9. Pèrdua de la condició de membre de la Comissió 

Són causes de pèrdua de la condició de membre de la Comissió de Garantia  
i Avaluació de Catalunya:  

a) La renúncia. 

b) La defunció. 

c) La inhabilitació per sentència ferma. 

d) La deixadesa de funcions, previ expedient contradictori. 

e) La finalització del mandat 

Article 10. Drets i deures de les persones membres de la Co-
missió  

10.1 Les persones membres de la Comissió de Garantia i Avaluació de Cata-
lunya tenen el dret i el deure d'assistir a les reunions del Ple. Quan, per causa 
justificada, no hi puguin assistir, ho han de comunicar a la Secretaria de la 
Comissió. 

Les persones membres de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya 
que siguin designades pel president o presidenta de la Comissió per a l'estudi 
de cada cas, d'acord amb el que estableix l'article 10.1 de la Llei orgànica 



Dossier Ple 10 
20 de juliol de 2021 

13 

 

3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia, tenen el deure de complir 
les funcions pròpies d'aquesta designació. 

En cas que les persones membres tinguin una relació administrativa o laboral 
amb l'Administració de la Generalitat o el seu sector públic, les entitats amb 
les quals tinguin la relació administrativa o laboral han de garantir que 
aquestes puguin disposar de la dedicació horària que sigui necessària per 
assistir a les reunions de la Comissió i per desenvolupar correctament les 
funcions inherents al seu nomenament. 

10.2 En cas d'absència o de malaltia i, en general, quan hi concorri alguna 
causa justificada, les persones membres de la Comissió poden ser substituï-
des per les persones que siguin les seves suplents. 

10.3 Les persones membres de la Comissió tenen dret a demanar en qualse-
vol moment informació sobre l'estat de tramitació dels expedients en curs 
davant la Comissió. 

10.4 Les persones membres de la Comissió se sotmeten als principis ètics i 
les regles de conducta establerts a la normativa de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

10.5 Les persones membres de la Comissió actuen en nom propi, no poden 
atribuir-se les funcions de representació de l'òrgan, llevat que expressament 
els les hagi atorgat la mateixa Comissió, i no poden exercir les seves funci-
ons quan hi concorri conflicte d'interès. 

10.6. Les persones membres de la Comissió tenen el deure de guardar el 
secret sobre el contingut de les deliberacions i de protegir la confidencialitat 
de les dades personals que puguin conèixer en la seva condició de membres 
de la Comissió. 

Article 11. Suport administratiu a la Comissió 

11.1 El suport administratiu a la Comissió de Garantia i Avaluació de Cata-
lunya correspon a l'òrgan competent en matèria d'ordenació sanitària del 
departament competent en matèria de salut. 

11.2 El personal de l'òrgan competent en matèria d'ordenació sanitària al 
qual s'atribueixi la funció de suport administratiu a la Comissió és l'encarre-
gat de preparar els assumptes de què hagi de conèixer la Comissió i exerceix 
les funcions administratives necessàries per a la continuïtat i el desenvolu-
pament de les competències de la Comissió. 

Article 12. Independència funcional 

La Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya exerceix les seves funci-
ons amb plena independència funcional, i sense submissió a instruccions 
jeràrquiques de cap mena. 

Article 13. Règim de funcionament de la Comissió 

La Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya ha d'elaborar una propos-
ta de reglament intern que s'ha d'aprovar per majoria de dos terços dels seus 
membres i ser autoritzada pel departament competent en matèria de salut. 
Fins que no disposi del seu propi reglament, el funcionament de la Comissió 
s'ha d'ajustar a les regles previstes a la secció 3a del capítol II del títol preli-
minar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, i 
al capítol II del títol I de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 



Dossier Ple 10 
20 de juliol de 2021 

14 

 

procediment de les administracions públiques de Catalunya. En tot cas, 
aquesta normativa és d'aplicació supletòria al reglament intern. 

Article 14. Règim de les sessions de la Comissió 

14.1 Les sessions de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya es 
desenvolupen, amb caràcter general, de forma presencial; sens perjudici que 
es puguin desenvolupar a distància o de forma mixta, quan així ho estableixi 
el seu reglament intern. 

14.2 Les sessions han de ser convocades per la persona titular de la Presi-
dència amb una antelació mínima de quinze dies. En cas d'urgència, degu-
dament justificada en la mateixa convocatòria, es poden convocar amb una 
antelació mínima de dos dies. 

14.3 La convocatòria de les sessions i totes les notificacions i comunicacions 
derivades del funcionament de la Comissió s'han d'efectuar per mitjans elec-
trònics. 

Article 15. Drets d'assistència i remuneracions per informes 

15.1 El personal extern que tingui la condició de membre de la Comissió de 
Garantia i Avaluació de Catalunya, entès aquest com el personal que no resti 
vinculat per una relació administrativa o laboral amb l'Administració de la 
Generalitat o el seu sector públic, pot percebre els drets d'assistència per la 
concurrència a les reunions de la Comissió que es determinin per Acord del 
Govern, d'acord amb la normativa vigent d'indemnitzacions per raó de servei 
de la Generalitat de Catalunya. 

15.2 Les persones vocals de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalu-
nya que siguin designades pel president o presidenta de la Comissió per a 
l'estudi de cada cas, d'acord amb l'article 6 c) del present Decret llei, poden 
percebre una compensació econòmica per cada estudi, que es determini per 
acord del Govern. 

15.3 En cas que no hi hagi acord entre les dues persones vocals designades 
pel president o presidenta de la Comissió per a l'estudi d'un cas, d'acord amb 
l'article 6 c) del present Decret llei, la persona vocal o les persones vocals de 
la Comissió designades pel president o la presidenta de la Comissió per rea-
litzar la proposta d'informe que s'ha de sotmetre a l'aprovació del Ple poden 
percebre la compensació econòmica per aquest informe que es determini per 
acord del Govern. 

Article 16. Tractament de la documentació de la Comissió de 
Garanties i Avaluació de Catalunya 

16.1 El tractament de la informació de caràcter personal en l'exercici de les 
funcions de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya s'ha de realit-
zar d'acord amb el que disposen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques en allò que fa referència al tractament de dades personals i 
a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, i el que estableix la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de 
regulació de l'Eutanàsia. 

16.2 La documentació relacionada amb el procediment de prestació d'ajuda 
per morir, a què fa referència l'apartat 1, s'integra en un tractament, del qual 
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és titular el departament competent en matèria de salut, amb la finalitat d'e-
xercir les funcions establertes a l'article 18 de la Llei orgànica 3/2021, de 24 
de març, de regulació de l'eutanàsia, i que preveu especialment mesures per 
limitar l'accés a la informació a aquelles persones que hi estiguin autoritza-
des, tant en els casos en què la sol·licitud de la prestació s'estigui tramitant 
com en aquells en què ja hagi finalitzat. 

16.3 Les persones membres de la Comissió de Garantia i Avaluació de Cata-
lunya han de subscriure un compromís de confidencialitat en relació amb la 
informació a què tenen accés en l'exercici de les funcions que tenen atribuï-
des. 

Capítol 3. Registre de professionals sanitaris objectors de 
consciència per dur a terme la prestació d'ajuda per morir de 
Catalunya 

Article 17. Creació del Registre  

Es crea el Registre de professionals sanitaris objectors de consciència per dur 
a terme la prestació d'ajuda per morir de Catalunya, en compliment de l'arti-
cle 16 de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia, 
del qual és titular el departament competent en matèria de salut. 

Article 18. Finalitats del Registre 

El Registre de professionals sanitaris objectors de consciència per dur a ter-
me la prestació d'ajuda per morir de Catalunya té les finalitats següents:  

a) Recollir i custodiar les dades personals d'identificació dels professionals 
sanitaris que declarin la seva objecció de consciència per realitzar la presta-
ció de l'ajuda per morir, així com els documents que siguin suport d'aquesta 
declaració. 

b) Facilitar a les entitats gestores dels centres sanitaris responsables de fer 
efectiva la prestació de l'ajuda per morir les dades necessàries i suficients 
sobre els professionals que hagin declarat la seva objecció de consciència 
amb la finalitat de gestionar la prestació sota criteris de la més estricta confi-
dencialitat. 

Article 19. Abast objectiu i subjectiu del Registre 

19.1 En el Registre s'han d'inscriure les declaracions d'objecció de conscièn-
cia per dur a terme la prestació d'ajuda per morir que efectuïn els professio-
nals sanitaris directament implicats en la prestació d'ajuda per morir i que 
prestin els seus serveis a Catalunya. 

19.2 Als efectes d'inscripció en el Registre, s'entén que són professionals 
sanitaris directament implicats en la prestació d'ajuda per morir el personal 
mèdic, el personal d'infermeria, el personal titulat en psicologia i el personal 
farmacèutic. 

19.3 S'inscriu en el Registre la declaració que formulin les persones objecto-
res, en la qual han de constar les dades d'identificació i contacte que siguin 
estrictament necessàries per a les finalitats del tractament, la professió, i si 
escau l'especialitat, i el centre o centres sanitaris on presta serveis. Així ma-
teix, ha de constar la data de sol·licitud d'inscripció, i també la data en què 
s'efectua la inscripció en el Registre d'acord amb el procediment previst a 
l'article següent. 
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En qualsevol moment es pot revocar l'objecció de consciència registrada, en 
les mateixes condicions en què es va sol·licitar la inscripció, i incorporar al 
Registre el document de revocació, en el qual ha de constar la data en què es 
formula i la data en què es fa efectiu. 

19.4 Les dades que es registren s'han de mantenir permanentment actualitza-
des, i s'han d'efectuar les modificacions que escaigui per mitjans segurs esta-
blerts pel departament competent en matèria de salut. 

19.5 No és objecte d'inscripció en el Registre la decisió d'una persona pro-
fessional sanitària de no realitzar la prestació d'ajuda per morir relativa a un 
cas concret. Aquesta decisió ha de ser comunicada a la persona responsable 
del centre sanitari en què s'estigui duent a terme el procés d'ajuda per morir, 
amb la suficient antelació per no afectar la prestació sol·licitada, i als efectes 
que es realitzin les actuacions necessàries per poder fer-la efectiva. 

Article 20. Procediment d'inscripció al Registre 

20.1 El procediment d'inscripció de la declaració d'objecció de consciència 
al Registre s'inicia a sol·licitud de la persona interessada. 

20.2 La sol·licitud s'ha d'adreçar a l'òrgan competent en matèria de professio-
nals de la salut del departament competent en matèria de salut, ha d'incloure 
les dades obligatòries que estableix l'article 19.3 i s'ha de presentar, per via 
telemàtica, mitjançant el model normalitzat disponible al portal únic per a les 
empreses (http://canalempresa.gencat.cat) al qual es pot accedir també des de 
la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat). 

20.3 La identificació i la signatura electrònica de la persona sol·licitant s'ha 
d'efectuar a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica adme-
sos per la seu electrònica, d'acord amb els criteris establerts a la normativa 
reguladora de la identificació i la signatura electrònica en l'àmbit de l'Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. 

20.4 Correspon a l'òrgan competent en matèria de professionals de la salut 
del departament competent en matèria de salut comprovar les dades declara-
des i el compliment dels requisits establerts. A aquest efecte, pot completar i 
verificar les dades presentades, amb subjecció a les normes de confidenciali-
tat i protecció de dades, accedint a d'altres registres de l'Administració o 
registres dels col·legis professionals. 

L'òrgan competent en matèria de professionals de la salut del departament 
competent en matèria de salut procedeix a la inscripció de la declaració d'ob-
jecció de consciència sol·licitada i gestiona l'emissió del document que ho 
acredita, el qual es pot descarregar telemàticament des de la seu electrònica 
de la Generalitat de Catalunya. 

20.5 El mateix procediment se segueix per a la modificació de les dades 
registrades i per a la inscripció de la revocació de la declaració registrada. 

Article 21. Accés al Registre i obtenció de certificats 

21.1 El Registre és confidencial i no té caràcter públic; de manera que només 
hi poden accedir les autoritats sanitàries i les entitats gestores dels centres 
sanitaris responsables de fer efectiva la prestació de l'ajuda per morir amb la 
finalitat de planificar i fer efectiu el dret a la prestació de l'ajuda a morir, 
sempre sota el principi de confidencialitat i amb limitació a la informació 
estrictament necessària per complir amb les seves funcions. 
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21.2 Les entitats gestores dels centres sanitaris responsables de fer efectiva 
la prestació de l'ajuda per morir han d'accedir al Registre d'acord amb els 
protocols que estableixi el departament competent en matèria de salut, els 
quals han de garantir la confidencialitat i la protecció de les dades personals. 

21.3 Les persones que hi puguin accedir en exercici de les seves funcions 
han de subscriure un compromís de confidencialitat en relació amb la infor-
mació a què tinguin accés. 

21.4 Les persones titulars de les dades inscrites, prèvia verificació de la seva 
identitat, poden consultar les dades inscrites i obtenir certificat de la declara-
ció inscrita. 

Article 22. Protecció de dades 

22.1 El tractament de les dades que integren el Registre s'ha d'ajustar al Re-
glament general de protecció de dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el 
que estableix la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'euta-
nàsia, i ha de preveure especialment mesures per limitar i controlar l'accés a 
la informació a aquelles persones que hi estiguin autoritzades. 

22.2 Les persones professionals inscrites en el Registre poden exercir els 
seus drets en matèria de protecció de dades davant el responsable del tracta-
ment de dades que és la persona titular de la Secretaria General del departa-
ment competent en matèria de salut. 

Article 23. Suport tècnic al Registre 

23.1 El suport tècnic al Registre correspon a l'òrgan competent en matèria de 
professionals de la salut, del departament competent en matèria de salut. 

23.2 El personal de l'òrgan competent en matèria de professionals de la salut 
al qual s'atribueixi la funció de suport tècnic al Registre és l'encarregat d'e-
xercir les funcions necessàries per al correcte funcionament del Registre. 

Disposicions addicionals 

Primera. Rang reglamentari 

Les previsions del que es disposa en aquest Decret llei tenen rang reglamen-
tari als efectes de la seva modificació, el seu desplegament i la seva deroga-
ció. 

Segona. Constitució de la Comissió de Garantia i Avaluació de 
Catalunya 

El primer nomenament dels membres de la Comissió de Garantia i Avalua-
ció de Catalunya per a la constitució de l'òrgan, sense perjudici del que esta-
bleix l'article 4 d'aquest Decret llei per a successius nomenaments, s'ha d'a-
justar a les regles següents:  

a) Les vocalies han d'estar compostes per onze membres: tres professionals 
de la medicina, tres professionals del dret, dos professionals de la infermeria, 
un professional de la psicologia, un professional del treball social i un repre-
sentant de la societat civil. 

b) De les tres persones professionals de la medicina, dues han de ser propo-
sades d'acord amb les candidatures presentades pel Consell de Col·legis de 
Metges de Catalunya. 
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c) De les dues persones professionals de la infermeria, una ha de ser propo-
sada d'acord amb les candidatures presentades pel Consell de Col·legis d'In-
fermeres i Infermers de Catalunya. 

d) Les tres persones professionals del dret, la resta de persones professionals 
de la medicina i la infermeria i la persona en representació de la societat civil 
han de ser proposades per la persona titular de la Direcció General compe-
tent en matèria d'ordenació sanitària del Departament de salut. 

e) La persona professional de la psicologia ha de ser proposada d'acord amb 
les candidatures presentades pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. 

f) La persona professional del treball social ha de ser proposada d'acord amb 
les candidatures presentades pel Col·legi Oficial de Treball Social de Catalu-
nya. 

g) El secretari o secretària ha de ser un tècnic o tècnica del Departament de 
salut o de qualsevol de les entitats que formen part del sector públic de salut, 
designat pel conseller o consellera. 

Tercera. Durada del primer mandat de les primeres persones 
vocals  de la Comissió 

Sense perjudici del que estableix l'article 3.1 d'aquest Decret llei, el primer 
mandat de les persones vocals de la Comissió de Garantia i Avaluació de 
Catalunya s'ha d'ajustar a les regles següents:  

a) La durada del mandat d'un terç es limita a dos anys. 

b) La durada del mandat d'un altre terç es limita a quatre anys. 

c) La durada del mandat del terç restant és de sis anys. 

A la finalització d'aquests mandats, les persones vocals de la Comissió de 
Garantia i Avaluació de Catalunya poden ser nomenades per un nou mandat 
amb la durada establerta a l'article 5.1 d'aquest Decret llei. 

Disposicions finals 

Primera. Establiment del model específic de sol·licitud d'ins-
cripció  al Registre de professionals sanitaris objectors de 
consciència per dur a terme la prestació d'ajuda per morir de 
Catalunya 

Als efectes del que estableix l'article 20.1, el departament competent en ma-
tèria de salut resta facultat per establir un model específic de sol·licitud que 
serà d'ús obligatori de conformitat amb el que estableix l'article 66.6 de la 
Llei 39/2015,  d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les ad-
ministracions públiques. 

Segona. Entrada en vigor 

Aquest Decret llei entra en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s'apliqui aquest Decret llei 
cooperin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin 
complir. 

Barcelona, 22 de juny de 2021 

Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat; Josep Maria Argimon 
Pallàs, conseller de Salut 
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Antecedents del Decret llei 

1. Certificat, de l'advocada en cap del Departament de Salut, d'autentificació 
de la documentació tramesa i índex. 

2. Sol·licitud tramitació Decret llei al secretari del Govern. 

3. Informe justificatiu del Departament de Salut (Informe article 38.3 de la 
llei 13/2008, del 5 de novembre). 

4. Memòria econòmica 

5. Informe justificatiu del cost del informes de la Comissió de Garantia i 
Avaluació i dels drets d'assistència al Ple. 

6. Informe de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

7. Informe de Direcció General de Pressupostos. 

8. Informe jurídic. 

9. Text aprovat a la sessió del Govern del 22 de juny de 2021. 

10. Ordre d'inserció DOGC. 

11. Certificat del secretari del Govern de l'aprovació a la sessió del Govern 
del dia 22 de juny de 2021. 

12. Decret llei 13/2021, de 22 de juny, publicat al DOGC 8443, de 25 de 
juny de 2021. 

N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 5 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 14/2021, del 22 de juny, pel qual es modifica  la 
Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d'Esquadra, per tal d'introduir-hi la tipificació com  a 
infracció de determinades conductes d'assetjament i l'esta-
bliment de la descripció dels elements que integren la uni-
formitat del cos  de Mossos d'Esquadra, i pel qual es modifica 
la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, del 23 d'a-
bril, de l'exercici de les professions de l'esport, per deixar en 
suspens la vigència dels apartats 1 i 3 d'aquesta Llei 

203-00004/13 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 8464 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 
2021, ha pres coneixement del Decret llei 14/2021, del 22 de juny, pel qual 
es modifica la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d'Esquadra, per tal d'introduir-hi la tipificació com a infracció de 
determinades conductes d'assetjament i l'establiment de la descripció dels 
elements que integren la uniformitat del cos de Mossos d'Esquadra, i pel 
qual es modifica la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, del 23 
d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, per deixar en suspens la 
vigència dels apartats 1 i 3 d'aquesta Llei, publicat al DOGC 8443, de 
25.06.2021, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el 
controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parla-
ment s'inicia el dia 28 de juny de 2021. 

A la Mesa del Parlament 

Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 22 de juny de 2021, 
s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta del conseller d'Interior, s'aprova la iniciativa SIG21INT1092 - 
Projecte de decret llei pel qual es modifica la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de 
la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, per tal d'introduir-hi la tipi-
ficació com a infracció de determinades conductes d'assetjament i l'establi-
ment de la descripció dels elements que integren la uniformitat del cos de 
Mossos d'Esquadra, i pel qual es modifica la disposició transitòria setena de 
la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, per 
deixar en suspens la vigència dels apartats 1 i 3 d'aquesta Llei. 

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb la consellera de la Presidèn-
cia.» 

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 22 de juny de 2021. 
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Decret llei 14/2021, de 22 de juny, pel qual es modifica la Llei 
10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d'Esquadra, per tal d'introduir-hi la tipificació com a in-
fracció de determinades conductes d'assetjament i l'establi-
ment de la descripció dels elements que integren la 
uniformitat del cos de Mossos d'Esquadra, i pel qual es mo-
difica la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, de 23 
d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, per deixar 
en suspens la vigència dels apartats 1 i 3 d'aquesta Llei. 

El president de la Generalitat de Catalunya, 

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

D'acord amb tot això, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

La Generalitat de Catalunya, fent ús de la competència que li atribueix l'arti-
cle 164 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya en matèria de seguretat públi-
ca, va aprovar la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-
Mossos d'Esquadra que va regular aquest cos policial. 

El context social i jurídic des de la seva entrada en vigor ha estat objecte de 
canvis significatius que fan necessari fer modificacions en el seu articulat de 
forma urgent per poder aplicar les disposicions normatives que en defensa de 
la igualtat efectiva s'han adoptat des de diferents àmbits sectorials i que cal 
aplicar de forma especialment exemplar en els garants de la seguretat pública. 

En aquest sentit, la necessitat d'afrontar la greu situació de pandèmia actual, 
amb limitacions i restriccions excepcionals a les activitats de la ciutadania, 
requereix adoptar, de manera urgent i inajornable, totes les mesures necessà-
ries per garantir el millor funcionament del servei públic policial, assegurant 
la corresponent tipificació i prevenció de les conductes exposades i garantint 
els drets de la ciutadania en aquests moments de limitacions per causa de la 
pandèmia i el ple compliment dels principis de legalitat i seguretat jurídica, 
que tanta transcendència presenten en l'àmbit disciplinari. 

Així mateix, cal no oblidar també que l'entrada en vigor de la Llei 17/2015, 
de 21 de juliol, d'igualtat efectiva entre dones i homes, ha suposat, per a les 
institucions i l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el seu article 
18.3, l'obligació d'aprovar un protocol de prevenció de l'assetjament sexual i 
de l'assetjament per raó de sexe. En aquest sentit, en data 30 de juliol de 
2020, el Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de Mossos d'Esquadra 
va aprovar el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució 
de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o 
de la identitat sexual de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. 
L'aprovació d'aquest Protocol també ha fet palesa la necessitat de tipificar de 
manera adequada aquests comportaments per tal de garantir una justa pro-
tecció de totes les treballadores i treballadors del cos de Mossos d'Esquadra. 

En aquesta mateixa línia, cal esmentar també la Llei 11/2014, del 10 d'octu-
bre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i inter-
sexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia que té l'objectiu 
de desenvolupar i garantir els drets de LGTBl i evitar-los situacions de dis-
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criminació i violència, per a assegurar que a Catalunya es pugui viure la 
diversitat sexual i afectiva en plena llibertat; l'article 95, apartat 2 b), del 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i l'article 21 de la recent Llei 
19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació. 

Per poder implementar de forma immediata i efectiva tot el corpus normatiu 
esmentat i dotar de seguretat jurídica a tots els agents implicats es fa neces-
sari tipificar les conductes constitutives d'assetjament per motius racials o 
ètnics, religiosos o de conviccions, discapacitat, edat, assetjament moral, 
sexual i per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere, que resulten 
del tot intolerables en un cos policial modern i propi d'una societat democrà-
tica. 

La nova regulació que ara s'introdueix també fou informada favorablement 
pel Consell de la Policia, en la sessió de 22 de gener de 2021. 

En definitiva, doncs, la necessitat de garantir una protecció adequada dels 
membres del cos de Mossos d'Esquadra i de tota la ciutadania davant les 
conductes abans descrites fa necessari actualitzar de forma urgent i inajorna-
ble la normativa en matèria disciplinària del cos de Mossos d'Esquadra mo-
dificant l'article 68.1 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d'Esquadra. 

D'altra banda, el present Decret llei també pretén satisfer la necessitat de 
disposar d'un marc normatiu que permeti una revisió i una actualització àgils 
dels elements que integren la uniformitat de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seva adequació constant a les neces-
sitats canviants del servei. Cal poder donar una resposta immediata a situaci-
ons imprevistes on es faci necessària la incorporació de nous components 
que donin resposta a les necessitats i obligacions sanitàries com els guants i 
mascaretes quirúrgiques, i també per assegurar que queda garantida la uni-
formitat del cos de forma igualitària. 

La consolidació de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, amb el 
seu ple desplegament, com a policia integral i pròpia de Catalunya, i com a 
institució històrica del país arrelada a la seva societat, va requerir la regula-
ció corresponent dels elements que integren la seva uniformitat, que es va 
dur a terme mitjançant el Decret 184/1995, de 13 de juny, i la Instrucció 
sobre la imatge corporativa del cos de Mossos d'Esquadra, de 22 de desem-
bre de 1997. 

Tanmateix, atès el temps transcorregut, la descripció dels elements que inte-
gren la uniformitat del cos de Mossos d'Esquadra que estableix aquest marc 
normatiu ja no s'ajusta a les necessitats actuals del servei policial, molt espe-
cialment pel que fa a la uniformitat de treball operatiu, respecte a la qual cal 
iniciar, amb caràcter immediat, la seva progressiva substitució. 

La imatge personal desenvolupa un paper molt important en la percepció que 
té la ciutadania de les forces i cossos de seguretat. La imatge dels membres 
del cos de Mossos d'Esquadra ha de transmetre confiança i seguretat a la 
ciutadania i l'atenció policial s'ha d'ajustar al valor de l'exemplaritat. La 
imatge està directament relacionada amb el seguiment de les pautes i les 
directrius comunes que aportin a tots els seus agents l'homogeneïtat, la neu-
tralitat i la imparcialitat necessàries per a l'exercici correcte de les tasques 
assignades. Aquesta imatge és cabdal a l'hora de donar un servei de qualitat i 
excel·lència a la ciutadania i es projecta a través d'aspectes tan diferents com 
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la uniformitat, l'aspecte físic dels i de les agents, els comportaments, els pro-
cediments policials i la comunicació, que, d'acord amb l'ordenament jurídic, 
conformen la imatge que institucionalment representa l'organització policial. 

Amb tot, la uniformitat també desenvolupa una altra funció transcendental 
en la prestació del servei policial: ha de garantir la protecció dels membres 
del cos de Mossos d'Esquadra, el seu confort i salut laboral, i alhora ha de 
resultar plenament adaptable a les característiques i requeriments de les dife-
rents tasques operatives del servei policial. 

En aquest sentit, els cossos i forces de seguretat es poden trobar davant de 
situacions tan excepcionals com la que es pateix en aquests moments amb la 
pandèmia de la COVID-19 i, actualment, el marc normatiu no disposa de la 
flexibilitat necessària per agilitzar i gestionar la incorporació de nous ele-
ments en la regulació dels uniformes reglamentaris per garantir la seguretat 
individual i col·lectiva dels agents del cos de Mossos d'Esquadra i de tota la 
ciutadania. 

En conseqüència, la normativa reguladora de la uniformitat de la Policia de 
la Generalitat - Mossos d'Esquadra s'ha de dotar de noves eines que agilitzin 
les possibles i necessàries modificacions de la seva uniformitat per afrontar 
situacions excepcionals com l'actual, i permetre així la incorporació de nous 
elements (com guants, mascaretes, nous teixits i altres). 

Per tant, es considera una necessitat peremptòria i del tot inajornable autorit-
zar el conseller d'Interior a establir la descripció, mitjançant una ordre i de 
conformitat amb l'article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern, dels elements que integren la 
uniformitat del cos de Mossos d'Esquadra, per tal de garantir-ne l'adequació 
constant a les necessitats canviants del servei, l'efectivitat policial, la salut i 
protecció dels membres del cos, la perspectiva de gènere i la seva identifica-
ció corresponent i, en definitiva, la millora del sistema de seguretat pública. 
Així mateix, cal iniciar, amb caràcter immediat, totes les actuacions necessà-
ries per procedir a la progressiva substitució dels elements de la uniformitat 
que menys s'ajusta a les necessitats actuals del servei policial, concretament, 
de la uniformitat de treball operatiu, que constitueix ara com ara un obstacle 
que cal remoure amb caràcter immediat per a una prestació adequada del 
servei públic policial. 

D'altra banda, l'article 222 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fis-
cals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació 
dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establi-
ments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades enva-
sades i sobre emissions de diòxid de carboni, va introduir a la Llei 3/2008, 
del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, entre d'altres qües-
tions, una disposició transitòria setena mitjançant la qual es deixava en sus-
pens el règim sancionador, pel que feia a determinades infraccions adminis-
tratives de l'àmbit de l'esport respecte dels professionals del sector del 
salvament i socorrisme aquàtic, inicialment fins l'1 de gener de 2019. 

Aquesta suspensió temporal va ser objecte d'una primera ampliació fins al 30 
de setembre de 2019 mitjançant el Decret llei 11/2019, de 4 de juny, de mo-
dificació de la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, 
de l'exercici de les professions de l'esport, l'exposició de motius del qual 
justificava la mesura en el coneixement que el nombre de professionals ins-
crits al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya i en actiu 
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per desenvolupar les tasques de salvament i socorrisme, en aquell moment, 
era insuficient per atendre tota la demanda requerida per a la temporada esti-
val, cosa que feia perillar la seguretat de les persones usuàries de les corres-
ponents instal·lacions, recintes i platges del territori català. 

Però arribat el moment de posar fi a aquella situació transitòria, la crisi sani-
tària i econòmica generada com a conseqüència de la COVID-19 va obligar 
el Govern de la Generalitat a adoptar amb caràcter urgent també en l'àmbit 
de l'esport diferents mesures amb l'objectiu de pal·liar els greus efectes gene-
rats per la pandèmia. 

En aquest sentit, i entre d'altres, el Decret llei 20/2020, de 26 de maig, pel 
qual s'adopten diverses mesures en matèria d'esports com a conseqüència de 
l'estat d'alarma decretat per raó de la COVID-19, va establir una segona am-
pliació del precitat règim sancionador fins al 30 de setembre de 2020, fona-
mentat, aleshores segons la seva exposició de motius, en la situació provoca-
da per l'acció de la COVID-19 pel que fa a la incertesa de les condicions en 
què s'havia de produir l'obertura de piscines i platges aquell estiu, la qual 
cosa obligava a prendre mesures excepcionals quant a la contractació de 
socorristes en activitats aquàtiques per a aquella temporada. 

En els moments actuals, s'ha constatat que malgrat el gran nombre de profes-
sionals del sector concret de salvament i socorrisme inscrits en el Registre 
Oficial de professionals de l'Esport de Catalunya, no tots ells es troben en 
situació d'actiu com a socorristes o amb disponibilitat per actuar com a tals 
en aquesta propera temporada d'estiu 2021. 

Aquesta situació pot comportar que no es puguin atendre totes les necessitats 
de socorristes previstes per la imminent temporada d'estiu, fet que posaria en 
perill la seguretat de les persones usuàries de les corresponents instal·lacions 
i platges del territori català. 

Malgrat que aquests darrers anys s'ha anat conscienciant el sector, la pandè-
mia de la COVID-19 i les mesures adoptades per evitar-ne la propagació han 
suposat a més que molts dels professionals hagin pogut veure restringida 
durant aquest període la possibilitat d'acreditar tots els requisits normativa-
ment exigibles per poder inscriure's al Registre Oficial de Professionals de 
l'Esport de Catalunya. 

Per aquest motiu, s'estima del tot necessari i urgent ampliar el termini de 
suspensió fins al 30 de setembre de 2021 únicament per als professionals del 
sector esmentat i adoptar aquesta mesura per la via extraordinària del decret 
llei i possibilitar així que, durant aquest nou període de temps, l'incompli-
ment de les obligacions previstes a la dita Llei 3/2008 no comporti la conse-
güent sanció administrativa, la qual cosa perjudicaria greument el sector 
afectat. 

Aquest Decret llei ha d'entrar en vigor el mateix dia en què es publiqui, per 
raó de la matèria i de la seva especial urgència. 

Per tot això, fent ús de l'autorització concedida a l'article 64 de l'Estatut d'au-
tonomia, a proposta de la consellera de la Presidència i del conseller d'Interi-
or i amb la deliberació prèvia del Govern, 
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Decreto:  

Article 1. Modificació de l'article 68.1 de la Llei 10/1994, d'11 
de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra 

Es fa una nova redacció de l'article 68.1 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de 
la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, que queda redactat de la 
manera següent:  

«1. Són faltes molt greus:  

a) L'incompliment del deure de fidelitat a la Constitució o a l'Estatut en l'e-
xercici de les funcions. 

b) Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, 
llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social. 

b.bis) L'assetjament per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, 
discapacitat, edat i l'assetjament moral, sexual i per raó de sexe, orientació 
sexual o identitat de gènere. 

c) L'obstaculització de l'exercici de les llibertats públiques i dels drets sindi-
cals. 

d) La inflicció de tortures o maltractaments, la instigació a cometre aquests 
actes o  el fet de col·laborar-hi o tolerar-los, i també qualsevol actuació abu-
siva, arbitrària  o discriminatòria que impliqui violència física o moral. 

e) Haver estat condemnat per qualsevol conducta o actuació constitutives de 
delicte dolós amb pena privativa de llibertat o per qualsevol infracció penal 
de furt o estafa. 

f) Qualsevol acte de prevaricació o suborn i el fet de no evitar-lo o denun-
ciar-lo. 

g) L'abandonament del servei. 

h) La insubordinació individual o col·lectiva envers les autoritats o els co-
mandaments de qui es depèn, amb motiu de la desobediència a les instrucci-
ons legítimes donades per aquests. 

i) La denegació d'auxili i la manca d'intervenció urgent en qualsevol fet en 
què l'actuació sigui obligada o convenient. 

j) La pèrdua de les armes o el fet que siguin sostretes per negligència inexcu-
sable. 

k) El mal ús de l'arma reglamentària o dels distintius del càrrec sense cap 
causa que ho justifiqui. 

l) La participació en vagues, en accions substitutives d'aquestes o en actuaci-
ons concertades amb la finalitat d'alterar el funcionament normal dels ser-
veis. 

m) La publicació o la utilització indeguda de secrets declarats oficials per llei 
o qualificats com a tals, i la violació del secret professional. 

n) La manca de rendiment manifesta, reiterada i no justificada, i també l'apa-
tia, la desídia o el desinterès en el compliment dels deures, si constitueixen 
conducta continuada o ocasionen un perjudici greu a la ciutadania o a l'eficà-
cia dels serveis. 

o) L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats, si dona lloc a una 
situació d'incompatibilitat. 
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p) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus en el 
patrimoni i els béns de la Generalitat o d'altres administracions públiques. 

q) L'ocultació o l'alteració d'una prova amb la finalitat de perjudicar o d'aju-
dar l'encausat. 

r) La falsificació, la sostracció, la simulació o la destrucció de documents del 
servei sota custòdia pròpia o de qualsevol altre funcionari. 

s) Trobar-se en situació d'embriaguesa o bé consumir drogues tòxiques, es-
tupefaents o substàncies psicòtropes durant el servei o habitualment, i negar-
se a sotmetre's a les proves tècniques pertinents. S'entén que existeix habi-
tualitat quan han estat acreditats tres episodis, o més, d'embriaguesa o de 
consum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicòtropes en el 
termini d'un any, o quan ho acreditin informes analítics resultants de les pro-
ves tècniques dutes a terme. 

t) La conculcació dels drets dels detinguts o els presos custodiats i el fet de 
subministrar-los drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicòtropes o 
begudes alcohòliques. 

u) La reincidència en la comissió de tres faltes greus. 

v) La manca de col·laboració manifesta amb membres dels altres cossos de 
policia, en els casos en què s'hagi de prestar, de conformitat amb la legisla-
ció vigent. 

x) Qualsevol altra conducta tipificada com a molt greu en la legislació gene-
ral de la funció pública de la Generalitat. 

-2. Així mateix, són faltes molt greus, als efectes del que estableix la Llei 
orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de videocà-
meres per les forces i els cossos de seguretat en llocs públics:  

a) L'alteració o la manipulació d'imatges i de sons enregistrats, sempre que 
no constitueixin delicte. 

b) La cessió, la transmissió o la revelació a terceres persones no autoritzades, 
per qualsevol mitjà i amb qualssevol ànim i finalitat, dels suports originals 
dels enregistraments o les seves còpies, de manera íntegra o parcial. 

c) La reproducció d'imatges i de sons enregistrats amb finalitats diferents de 
les establertes per la Llei orgànica 4/1997. 

d) La utilització d'imatges i de sons enregistrats o dels mitjans tècnics d'en-
registrament afectes al servei per a finalitats diferents de les establertes per la 
Llei orgànica 4/1997.» 

Article 2. Modificació de la disposició final primera de la Llei 
10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d'Esquadra 

Es modifica la disposició final primera de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de 
la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, que queda redactada de la 
manera següent:  

«Es faculta el Govern de la Generalitat per dictar el desplegament reglamen-
tari d'aquesta Llei i la persona titular del departament competent en matèria 
de seguretat pública per fer, mitjançant una ordre, el desplegament regla-
mentari per establir la descripció dels elements que integren la uniformitat 
del cos de Mossos d'Esquadra  i aquells altres desplegaments per als quals 
estigui expressament habilitat.» 
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Article 3. Substitució dels elements que integren l'uniforme 
de treball operatiu 

El Departament competent en matèria de seguretat pública ha d'iniciar totes 
les actuacions necessàries per tal de procedir a la substitució progressiva dels 
elements que integren l'uniforme de treball operatiu, previstos a l'apartat 3 de 
l'annex 1 del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes 
reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació 
del cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, pels elements 
que es descriuen a l'annex d'aquest Decret llei o els que es determinin per 
ordre del titular del departament competent en matèria de seguretat pública, 
que pot modificar les especificacions d'aquest annex i les establertes en el 
Decret 184/1995. 

Article 4. Modificació de la disposició transitòria setena de la 
Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de 
l'esport 

Es modifica la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, 
de l'exercici de les professions de l'esport, que queda redactada de la manera 
següent:  

«Disposició transitòria setena. Règim temporal de suspensió de la vigència 
del règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives 
respecte dels professionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic. 

»1. A partir de l'1 d'octubre de 2020 i fins al 30 de setembre 2021, resta en 
suspens la vigència dels apartats 1 i 3 de l'article 13 d'aquesta Llei pel que 
respecta als professionals de salvament i socorrisme aquàtic. Tanmateix, es 
manté la vigència de les infraccions tipificades en els epígrafs c i d de l'apar-
tat 1 del dit article, relatius a l'obligació de col·legiació en el cas que sigui 
obligatòria i a la no-contractació de l'assegurança preceptiva. 

»2. L'òrgan competent ha de resoldre d'ofici la finalització, per sobreseïment, 
dels expedients sancionadors que estiguin en tramitació en el moment de 
l'entrada en vigor de la present disposició transitòria per fets que no serien 
constitutius d'infracció administrativa, d'acord amb el règim temporal de 
suspensió de vigència establert per l'apartat 1.» 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret 
llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals 
pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 22 de juny de 2021 

Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Laura Vi-
lagrà Pons, consellera de la Presidència; Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller 
d'Interior 
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Annex. Descripció dels elements que integren l'uniforme de 
treball operatiu de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Es-
quadra 

Integren l'uniforme de treball operatiu de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d'Esquadra, entre d'altres, els següents elements:  

a) Pantalons de teixit tècnic de color blau marí fosc amb folre desmuntable 
tèrmic. 

b) Camisa de teixit tècnic de color blau marí fosc amb màniga curta i llarga. 

c) Caçadora de teixit tècnic de color blau marí fosc. 

d) Gorra operativa de teixit tècnic de color blau marí fosc. 

S'hi poden incorporar també altres elements de seguretat i prevenció de color 
blau marí fosc (com mascaretes o guants, entre d'altres). 

Es mantenen la resta dels elements que integren l'uniforme de conformitat 
amb el Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes regla-
mentaris, els distintius, les salutacions i la identificació del Cos de la Policia 
de la Generalitat-Mossos d'Esquadra. 

Antecedents del Decret llei 

1. Text del Decret llei, versió catalana. 

2. Text del Decret llei, versió castellana. 

3. Comunicació al secretari del Govern de l'inici de la tramitació del Projecte 
de decret llei. 

4. Memòria justificativa del secretari general del Departament d'Interior. 

5. Memòria justificativa del Consell Català de l'Esport. 

6. Memòria econòmica. 

7. Certificat del Consell de la Policia - Mossos d'Esquadra. 

8. Informe de la Direcció General de Pressupostos. 

9. Informe de la Direcció General de Funció Pública. 

10. Nota amb la valoració de les observacions contingudes a l'informe de la 
Direcció General de Funció Pública. 

11. Informe de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Interior. 

12. Informe jurídic del Consell Català de l'Esport. 

13. Certificat de la secretària de la Comissió Tècnica de la Funció Pública. 

14. Certificat del secretari del Govern. 

15. Publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu del 
Parlament 
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Punt 6 | Debat de totalitat 

Proposició de llei d'estabilització de les treballadores  i els 
treballadors del sector públic 

202-00002/13 

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG 

Reg. 1693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Basha Changue Canalejo, diputada, Laia Estrada Cañón, diputada, Eulàlia 
Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d'acord amb el que estableixen els 
articles 111.b i 138.2 del Reglament del Parlament, presenten la proposició 
de llei següent i sol·liciten que es tramiti pel procediment de lectura única i 
urgència extraordinària:  

Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic 

Exposició de motius 

Els serveis públics i per tant el sector públic català és l'eix vertebrador per-
què qualsevol societat pugui tenir una actuació positiva en relació a remoure 
els obstacles que suposa una societat profundament desigual i que moltes 
vegades expressa discriminacions. Ensenyament, sanitat, serveis socials, 
justícia i tantes altres expressions dels serveis públics a la societat no es po-
den entendre sense l'impuls del poder públic. 

També es transforma el sector públic en un motor econòmic i social fona-
mental tant directe com indirecte. Segurament l'expressió de la Crisi de la 
Covid-19 ha fet veure de la manera més crua la importància dels serveis 
públics i la necessitat que tinguem un sector públic català fort. 

Si hi ha una peça clau o essencial als serveis públics aquesta és la dels treba-
lladors i les treballadores que en formen part. No hi ha sector públic català 
sense treballadors i treballadores i difícilment pot haver un sector públic de 
qualitat en base a treballadors i treballadores precàries. 

A 31 de desembre de 2018 al sector públic català hi havia els següents treba-
lladors i treballadores: 103.600 funcionaris i funcionàries de carrera, 54.364 
en interinatge (40.552 dones i 13.812 homes), en règim laboral indefinit 
39.209 i 15.063 laborals temporals (10.552 dones i 4.511 homes). És a dir, 
una tercera part dels treballadors i les treballadors públiques amb una relació 
no estable. Les pròpies dades en relació a gènere també ens traslladen com el 
patriarcat s'expressa en el sector públic català on la temporalitat afecta més 
del doble (relació laboral temporal) i el triple (interinatge) a les dones. 

Malauradament els darrers dos anys la temporalitat ha crescut fins situar-se 
en uns 90.000 treballadors i treballadores. Aquesta tendència ha estat gairebé 
estable a la darrera dècada on sempre s'ha situat a l'entorn d'una tercera part 
dels treballadors i les treballadores. Hem de dir que les mesures i acords duts 
a terme per Generalitat, acords amb sindicats i convocatòries PESCO, no han 
tingut cap efecte substancial en la reducció de la temporalitat al sector pú-
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blic. Ens trobem molt lluny de la fita de reduir la temporalitat al 8% i ens 
mantenim entre el 25 i el 33%. 

Alhora, Catalunya té un dèficit històric de treballadors i treballadores públi-
ques situant-se en 4% per habitant, quan territoris del nostre entorn es situen 
en 6,5% l'Aragó, 6% la Comunitat Autònoma de Madrid o 8% per habitant 
d'Extremadura. L'existència d'un sector públic infradotat i precaritzat des del 
punt del vista laboral no forma part de cap malastrugança sinó d'una combi-
nació de manca d'aposta política pels serveis públics de gestió pública, in-
compliment de la normativa del sector públic i les polítiques de contenció de 
la despesa desenvolupades des de l'any 2010. 

L'article 10.4. de l'Estatut de l'Empleat Públic estableix que «les places va-
cants que acompleixin funcionaris interins s'han d'incloure en l'oferta de 
feina corresponent a l'exercici en què es produeix el seu nomenament i, si no 
és possible, en la següent, llevat que es decideixi la seva amortització». Al-
hora l'article 70 de la mateixa norma diu «En tot cas, l'execució de l'oferta 
d'ocupació pública o instrument similar s'ha de desenvolupar dins del termini 
improrrogable de tres anys». Aquesta norma ha estat interpretada pels tribu-
nals amb una idea ben simple: no han de superar els tres anys. Això ha estat 
objecte d'incompliment generalitzat, el que ha generat tota una generació de 
treballadors i treballadores públiques amb més de 3 anys de temporalitat, 
més d'una dècades i fins i tot dues dècades, que no han pogut ni tan sols opo-
sitar per l'exercici obstructiu de la pròpia Administració que està cronificant 
la temporalitat. 

Alhora milers de treballadores i treballadors públics donen resposta a activi-
tats estables i permanents a través de contractes o nomenaments formalment 
temporals en un ús abusiu i fraudulent. 

Davant d'aquesta realitat les organitzacions sindicals vénen demanant solu-
cions i han estat diferents els col·lectius de treballadors i treballadores in-
terins i temporals que s'han constituït el darrer any. A banda de les mobilit-
zacions desenvolupades, una part de l'acció per revertir la seva situació de 
temporalitat han estat les reclamacions judicials. Al respecte el TJUE ha 
estat assenyalant a les Administracions com a incomplidores i ha indicat la 
necessitat de prendre mesures per fer efectiva la normativa vigent, entre d'al-
tres la Directiva 1999/70/CE. 

El conjunt de sentències del TJUE és ampli però suposa un salt qualitatiu la 
doctrina que expressa la resolució del 19 de març de 2020 al establir el que 
no s'ha d'entendre una resposta adequada de l'Administració en compliment 
de la normativa vigent i per tant la necessitat d'altres mesures. 

Ens trobem davant d'una obligació legal, com és la limitació dels tres anys 
d'interinitat que no s'està superant i una realitat a través de la qual llocs de 
treball estructurals (estables i permanents) s'estan cobrint fraudulentament 
amb nomenaments o contractes formalment temporals. 

La sentència esmentada refereix quins són els paràmetres que determinen 
l'ús abusiu i per tant fraudulent de la contractació temporal: anys consecutius 
prestant serveis a l'ocupador realitzant tasques pròpies de l'activitat normal 
del personal estable; la inexistència real de límits màxims de durada en la 
contractació temporal; l'incompliment de l'Administració ocupadora l'obli-
gació de proveir les places servides per personal temporal amb personal es-
table o funcionari de carrera convocant els corresponents processos selectius. 
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Al respecte i per donar compliment a la Directiva 1999/70/CE tampoc resul-
ten solucions vàlides emparar-se en raons internes per vulnerar els drets que 
els normes comunitàries reconeixien als treballadors i les treballadores pú-
bliques: «ni la gestió rigorosa del personal, ni les consideracions d'índole 
pressupostària, ni la dificultat o complexitat de crear llocs de treball fixos, 
poden justificar la discriminació, ni la manca de mesures de prevenció i san-
ció de la utilització abusiva de successius contractes de treball de durada 
determinada en el sentit de les Clàusules 4 i 5 de l'Acord marc». Tampoc es 
considera compliment de la Directiva o sanció correcta la convocatòria de 
processos selectius per cobrir aquelles places que es troben en ús abusiu o 
frau, expressament ho resolt la sentència del 19 de març de 2020 als seus 
apartats 97 i 101. 

La figura d'indefinides no fixes, construïda per la jurisdicció social, podria 
ser una alternativa, però no es considera una sanció adequada a la contracta-
ció temporal abusiva o fraudulenta en la mesura que l'ocupador pot amortit-
zar la plaça o cessar l'empleat públic quan es cobreixi la plaça per funcionari 
de carrera, així com que no s'estableix iguals causes d'extinció entre tempo-
rals i fixes. 

Així únicament hi hauria dues possibles solucions: el pagament d'indemnit-
zacions per extinció no ajustada a dret o l'equiparació de drets entre tempo-
rals en frau de llei o ús abusiu de la temporalitat i treballadors d'iguals carac-
terístiques amb nomenament o contracte fixe. La present llei no ha optat per 
la primera de les solucions per entendre que no és un compliment exacte del 
mandat normatiu i jurisprudencial existent: la mateixa no ens sembla sufici-
entment efectiva i dissuasiva a la vegada que podria suposar per l'Adminis-
tració una despesa multimilionària en el pagament d'indemnitzacions i la 
pèrdua de treballadors i treballadores que aporten l'essència, el coneixement i 
l'experiència del sector públic català. 

Tampoc hauríem d'oblidar que els treballadors i les treballadores interines o 
laborals temporals majoritàriament ja han superat un procés selectiu amb els 
criteris d'igualtat, mèrit i capacitat i sinó ha estat així es responsabilitat de 
l'Administració. Que no es vulgui transformar ara un incompliment de l'ocu-
pador en un pitjor dret. 

Per tant el compliment de la legalitat i l'estabilitat dels treballadors i les tre-
balladores del sector públic català el fem a través de sancionar la contracta-
ció abusiva amb una igualació en drets amb qui ostenta la condició d'estable 
en el mateix règim jurídic. 

Els efectes d'aquesta mesura que tindrà efectivitat per la majoria de treballa-
dors interins i temporals del sector públic català té una altra significació 
col·lateral com és enfortir els serveis públics catalans. En plena expressió de 
la realitat econòmica i social derivada de la Crisi de la Covid-19 necessitem 
estabilitzar tots els treballadors i treballadores també com condició necessà-
ria per donar respostes a les necessitats del nostre país. 

Aquesta proposició de llei es dicta abordant la competència executiva que té 
la Generalitat en matèria d'Administració Pública que comprèn l'aprovació 
de disposicions per l'execució de la normativa de l'Estat i la potestat d'orga-
nització de la seva pròpia administració (art. 112 de l'EAC). De la mateixa 
manera és compliment de l'obligació de l'aplicació i execució de la normati-
va de la Unió Europea que afecti a l'àmbit de les seves competències (art. 
113 de l'EAC) i fonamentalment donar compliment als principis d'aplicació 
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directa de les Directives sense necessitat de transposició prèvia o per la seva 
manca de transposició efectiva com és el present supòsit. 

En aplicació dels principis d'eficàcia directa i primacia del Dret de la Unió 
Europea, el sector públic passat dos anys des de la data d'efectes d'una Direc-
tiva pot donar compliment a les obligacions que de la mateixa se'n deriva 
sense necessitat d'una transposició prèvia. Al respecte s'ha de fer efectiu el 
mandat de l'article 2 paràgraf primer de la Directiva 1999/70, deure d'adoptar 
totes les disposicions necessàries per garantir en tot moment els resultats 
fixats per dita Directiva. També ha establert el TJUE que «les resolucions 
judicials o pràctiques administratives poden ser considerades com a constitu-
tives d'un compliment vàlid de les obligacions del Tractat de la UE». 

Finalment, pel que fa a la present norma, estem davant d'una regulació que 
demana tramitació amb màxima celeritat, la pròpia naturalesa de la matèria 
ho aconsella, tant pel que fa a fer efectiva les resolucions del TJUE com per 
la realitat de precarietat de milers de treballadors i treballadores catalanes 
sense que se'ls apliqui la normativa existent. 

També en aquest sentit la simplicitat de la tramitació ho permet: 3 articles, 2 
disposicions addicionals, 1 disposició transitòria i 1 disposició final. 

Proposició de llei 

Article 1. Objecte de la llei 

És objecte d'aquesta llei l'estabilització dels treballadors i les treballadores 
dels sector públic català. Al respecte es regula sanció de les actuacions abu-
sives de temporalitat al sector públic català per donar compliment al que 
disposa la sentència del TJUE de la Unió Europea de 19 de març de 2020, 
recaiguda en els assumptes acumulats C-103/18 i C-429/18. 

Article 2. Àmbit subjectiu 

La present norma resulta d'aplicació a la totalitat del sector públic català, 
incloses en aquest les entitats dependents de l'Administració de la Generali-
tat de Catalunya amb una participació directa o indirecta superior al 50%, 
amb independència de quina sigui la forma jurídica que adopti la relació 
entre els i les servidores públiques i l'ocupador. 

Al respecte resultarà d'aplicació per contractacions laborals, estatutàries o 
nomenaments funcionarials, que seran referits en la present norma com a 
contracte  i nomenament. 

Article 3. Estabilització dels treballadors i les treballadores 
públiques amb més de 3 anys de prestació de serveis 

Aquells contractes o nomenaments temporals que no són per cobrir activitats 
provisionals, esporàdiques o excepcionals sinó per activitats ordinàries, esta-
bles o permanents es transformaran quan superin els 3 anys de prestació de 
serveis. 

La transformació consistirà en el reconeixement del dret a romandre en el 
lloc de treball que s'exercís amb els mateixos drets i amb subjecció al mateix 
règim d'estabilitat i inamobilitat que regeix per la funció pública de carrera 
comparable, sense adquirir aquesta condició. 
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Entre l'equiparació de drets hi haurà el de no veure extingida la seva relació 
amb el seu ocupador quan la plaça a la qual és adscrit és ocupada després de 
completar-se procés selectiu. 

Disposició addicional primera. Relació de Lloc de Treball i 
treballadors  i treballadores estables 

S'addiciona un apartat 2 a l'article 10 del Text únic dels preceptes de deter-
minats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública aprovat 
pel Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, amb la següent redacció:  

«Les relacions de llocs de treball hauran d'incorporar una identificació re-
lativa a contractes o nomenaments inicialment temporals o interins que 
s'han transformat en estables amb mateixos drets i amb subjecció al mateix 
règim d'estabilitat i inamobilitat que regeix per la funció pública de carrera 
comparable.» 

Disposició addicional segona. Sobre la realització de despe-
ses a càrrec als Pressupostos de la Generalitat 

Aquesta norma no suposa la realització de despeses amb càrrec a Pressupostos 
de la Generalitat. Si hagués efectes de la mateixa que eventualment compor-
tessin la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, 
produirien efectes a partir de l'entrada en vigor de la llei de pressupostos cor-
responents a l'exercici pressupostari immediatament posterior a l'entrada en 
vigor d'aquesta llei. 

Disposició transitòria primera. Règim d'entrada en vigor de la 
transformació del contracte o nomenament. 

Als efectes del període de tres anys que refereix l'article 3 es prendrà en con-
sideració el temps de prestació de serveis que s'hagi treballat en el moment 
de vigència de la present norma així com el que es sumi amb posterioritat de 
la mateixa. 

Disposició Final. Entrada en vigor. 

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya. 

Palau del Parlament, 3 de maig de 2021 

Basha Changue Canalejo, Laia Estrada Cañón, diputades; Eulàlia Reguant  i 
Cura, portaveu, GP CUP-NCG 

ESMENES A LA TOTALITAT 

Reg. 8392 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d'Afers Institucionals, 
07.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 8392) 

A la Mesa de la Comissió d'Afers Institucionals 

Alícia Romero Llano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen 
els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten l'esmena a 
la totalitat següent, amb text alternatiu a la Proposició de llei d'estabilització 
de les treballadores i els treballadors del sector públic (tram. 202-00002/13). 
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Esmena 
GP Socialistes i Units per Avançar 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu. 

Text alternatiu a la Proposició de llei d'estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic (tram. 202-
00002/13) 

Exposició de motius 

En els darrers anys, les Administracions públiques, per tal de garantir la 
prestació d'un serveis de qualitat han hagut de fer front a diferents reptes 
derivats d'importants transformacions econòmiques i sociodemogràfiques. El 
sector públic ha crescut, però no sempre ho ha fet en les condicions adequa-
des, portant a unes taxes de treball temporal estructural de les administraci-
ons públiques molt altes. 

L'any 20191 el personal estructural de la Generalitat de Catalunya estava 
composat per 100.930 funcionaris de carrera, 58.580 funcionaris interins 
(dels quals 43.563 eren dones i 15.017 homes), 38.719 personal laboral in-
definit i 16.273 personal laboral temporal (dels quals 11.388 eres dones i 
4.885 homes). Aquestes dades dibuixen un escenari en el que, per una banda, 
s'aprecia que més d'un terç dels treballadors i treballadores estructurals del 
sector públic català es troben en situació de temporalitat i a més, que són les 
dones, les que ocupen més d'un 70% d'aquestes places o llocs de treball tem-
porals. 

A nivell estatal, les dades no són millors i és per això que s'ha elaborat un 
Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) que con-
templa una reforma dirigida a la temporalitat del treball públic i què pretén 
situar la taxa de temporalitat estructural per sota del 8% en el conjunt de les 
administracions públiques. 

En aquest sentit, hem de tenir present que l'article 149.1.18 de la CE reserva 
a l'Estat la competència exclusiva sobre les bases del règim jurídic de les 
administracions públiques i del règim estatutari dels seus funcionaris, no 
essent aquesta l'única habilitació estatal sobre la matèria, però si sobre la que 
descansa la legislació bàsica de la funció pública. I que l'article 136 de l'Es-
tatut d'Autonomia de Catalunya estableix la competència de la Generalitat en 
matèria de funció pública i el personal al servei de les administracions públi-
ques catalanes. 

A més, hem d'afegir, que respecte la temporalitat del treballadors i treballa-
dores públiques, les problemàtiques que s'han anat suscitant, no sempre han 
trobat resposta en la legislació, i ha estat la jurisprudència, tant nacional com 
europea, la que ha resolt i ha posat de manifest la necessitat de reforçar les 
mesures dirigides a garantir el compliment dels objectius en matèria de tem-
poralitat del treball públic  

En aquesta línia, l'article 10.4 del Decret Legislatiu 2/2015, de 30 d'octubre, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Pú-

                                                
1. Font: Banc de dades d’ocupació pública. Darrera actualització 27/06/2021. 
(http://analisiocupaciopublica.gencat.cat/#Pd100cc9fe8c64608ad23de898ac36fd7_9_137iT0 ). 
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blic (TREBEP) estableix que «les places vacants que acompleixin funciona-
ris interins s'han d'incloure en l'oferta de feina corresponent a l'exercici en 
què es produeix el seu nomenament i si no és possible, en la següent, llevat 
que es decideixi la seva amortització» i l'article 70 del TREBEP estableix 
que «en tot cas, l'execució de l'oferta d'ocupació pública o instrument similar 
s'han de desenvolupar dins del termini improrrogable de tres anys». I de tot 
plegat, la jurisprudència ha interpretat que els contractes temporals no poden 
superar els tres anys, la qual cosa ha provocat, per una banda, l'incompliment 
generalitzat per part de les administracions i per l'altra, una situació d'incer-
tesa per part dels treballadors i treballadores afectats i què en molt casos 
superen per molt els tres anys. 

Per tant, ens trobem amb una obligació legal que impedeix cobrir els llocs o 
places de treball estructurals amb contractes o nomenaments temporals supe-
riors a 3 anys, i la realitat en què aquest llocs o places estructurals es cobrei-
xen amb contractes o nomenament temporals per no incloure's dins la oferta 
pública de treball o instrument similar. 

És per aquest motiu, que la present llei intenta donar resposta a aquest in-
compliment sistèmic per part de l'Administració i sobretot donar seguretat 
jurídica al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalu-
nya, que es troba en aqueta situació, posant en marxa un sistema d'estabilit-
zació d'aquest personal a través de l'habilitació específica d'un procés selec-
tiu basat en concurs-oposició, on es posi en valor el temps treballat en una 
plaça o lloc de treball per un període superior als tres anys. 

Aquest sistema selectiu no exclou la possibilitat de què els treballadors afec-
tats puguin accedir a través d'una oposició lliure a una plaça o lloc de treball 
públic, en igualtat de condicions amb la resta de ciutadans que volen accedir 
a la funció pública, però si habilita un procés diferent al que es pot optar i on 
la fase de concurs tindrà en compte majoritàriament l'experiència com a tre-
ballador o treballadora pública acumulada i desenvolupada en el lloc de tre-
ball o plaça objecte d'estabilització. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposició de llei d'estabilització del personal al servei  de 
l'administració de la Generalitat de Catalunya 

Article 1. Objecte de la llei 

És objecte d'aquesta llei l'estabilització del personal temporal al servei de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Article 2. Àmbit subjectiu 

Aquesta norma s'aplica al personal funcionari interí i personal laboral tempo-
ral al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els organis-
mes públics, agències i la resta d'entitats de dret públic amb personalitat 
jurídica pròpia, vinculades o dependents. 

Article 3. Estabilització del treball temporal 

Aquells contractes o nomenaments temporals de places de caràcter estructu-
ral, dotades pressupostàriament i ocupades de forma temporal i ininterrom-
puda, durant almenys en els tres anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta 
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norma, hauran d'acollir-se a una convocatòria d'estabilització de treball tem-
poral. 

Article 4. Convocatòries d'estabilització de treball temporal 

1. Les convocatòries d'estabilització de personal temporal respectaran els 
principis d'igualtat, mèrit, capacitat i lliure concurrència. Aquestes convoca-
tòries es desenvoluparan de forma preferent a través de concurs-oposició, 
amb la valoració de la fase de concurs d'un 40% en la que es tindrà en comp-
te majoritàriament l'experiència com a treballador o treballadora pública 
acumulada i desenvolupada en el lloc de treball o plaça objecte d'estabilitza-
ció. 

2. Les convocatòries d'estabilització podran preveure per aquelles persones 
que no superin el procés selectiu, però hagin obtingut la puntuació que la 
convocatòria consideri suficient, la inclusió en borses d'interins específiques 
o en borses ja existents. 

Article 5. Indemnitzacions 

En els casos d'incompliment dels terminis màxims de permanència o de no 
superació del procés selectiu d'estabilització de treball temporal:  

1. El personal funcionari interí tindrà dret a una compensació econòmica de 
vint dies de les seves retribucions fixes per any de servei, prorratejant per 
mesos els períodes inferiors a un any, fins un màxim de dotze mensualitats. 
El dret a aquesta compensació naixerà a partir de la data de cessament efec-
tiu. 

2. El personal laboral temporal, tindrà dret a una compensació que consistirà 
en la diferència entre el màxim de vint dies i la indemnització que li corres-
pondria percebre per l'extinció del seu contracte, prorratejant-se per mesos 
els períodes inferiors a un any, fins a un màxim de dotze mensualitats. No hi 
haurà dret a compensació en cas d'acomiadament per causes disciplinàries. 

Disposició addicional 

Els preceptes que comportin la realització de despeses amb càrrec als Pres-
supostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l'entrada en vigor de 
la llei de pressupostos corresponents a l'exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l'entrada en vigor d'aquesta llei. 

Disposició transitòria 

Totes les qüestions relatives a la durada màxima del nomenament del perso-
nal funcionari interí o la contractació de personal laboral temporal, així com 
els efectes i conseqüències previstes en aquesta llei, inclòs el dret a indem-
nitzacions, només serà d'aplicació en els nomenaments i contractacions efec-
tuat amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei. 

Disposició Final primera 

En virtut de les competències compartides en matèria de funció pública i 
personal al servei de les administracions públiques catalanes, establertes a 
l'article 136 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aquesta llei serà d'apli-
cació, sense perjudici de l'establert com a legislació bàsica al Reial Decret 
Legislatiu 2/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
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Disposició Final segona. Entrada en vigor 

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC-
Units 
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Punt 7 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la reforma del Codi penal i la 
llibertat de Pablo Hasél 

250-00097/13 

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

Reg. 2432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Xavier Pellicer Pareja, diputat 
del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per 
Guanyar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana, Pau Morales i Romero, diputat del Grup Parlamentari d'Es-
querra Republicana, Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, Judith Toronjo Nofuentes, diputada del Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, David Cid Colomer, portaveu del Grup Par-
lamentari d'En Comú Podem i Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-
mentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per la 
reforma del Codi Penal i la llibertat de Pablo Hasél, per tal que sigui subs-
tanciada davant el Ple del Parlament, amb el text següent: 

Exposició de motius 

La manca de llibertat d'expressió a l'Estat espanyol és cada vegada més es-
candalosa. Desenes i desenes de persones són jutjades anualment per criticar 
el règim i denunciar els vergonyes de l'Estat, així com el constant menyste-
niment que aquest comet contra els nostres drets. 

La repressió que s'ha exercit en aquest àmbit ha vist el seu punt més àlgid 
amb l'empresonament de Pablo Hasél i l'exili de Valtonyc, qui també estaria 
entre reixes si no s'hagués exiliat. 

Pel que fa a la llibertat d'expressió, nombrosos organismes internacionals 
(com són Consell Europeu, ONGs com Amnistia Internacional, etc.) han 
cridat l'atenció en nombroses ocasions per la sistemàtica vulneració d'aquest 
dret a l'Estat espanyol. 

L'Estat ha elaborat tot un seguit de delictes dirigits únicament i exclusiva-
ment a perseguir la dissidència política de tall progressista. Entre aquests es 
troben els delictes d'enaltiment del terrorisme, d'injúries i calúmnies a la 
Corona i les institucions de l'Estat, així com l'ús injust que fan del delicte 
d'odi. 

El delicte d'enaltiment de terrorisme, tipificat a l'art. 578 de el Codi Penal, 
busca coartar, no només la llibertat d'expressió, sinó la llibertat ideològica 
d'un grup molt determinat de persones. Mai es considera apologia del terro-
risme les arengues públiques que han realitzat alts càrrecs de l'exèrcit refe-
rents a l'execució de persones amb ideologia progressistes, o quan es mani-
festa simpatia davant del nazisme o el feixisme. Això demostra que aquest 
delicte està pensat per a perseguir un tipus determinat d'ideologia, la qual 
cosa és totalment inadmissible. Aquest delicte es retorça fins a l'extrem que 
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la jurisprudència permet condemnar pel simple fet de denunciar públicament 
les condicions en que es troben a la presó determinats presos. Això implica, 
a més, una gran estigmatització de les persones afectades, així com un oblit 
del que passa en moltes presons al llarg de tot l'Estat. 

D'altra banda, els delictes d'injúries i calúmnies a la corona (articles 490.3, 
491 i 496 CP) i a les institucions de l'Estat (article 504 CP) són utilitzats per 
retallar la crítica cap a determinades institucions. Tots els càrrecs públics 
estan exposats a la crítica, per més descarnada que sigui, per la seva condició 
de tals i no és concebible que en un Estat que vol presumir de democràcia 
s'atempti contra la llibertat d'expressió perseguint i empresonant idees. 

Pel que fa al delicte d'odi (art. 510), tot i que es va idear per protegir col·lec-
tius vulnerables de la societat i per posar fre a la discriminació als grups o 
col·lectius minoritaris o minoritzats per qüestions de raça, sexe, orientació 
sexual o religió, l'ús que se li ha donat és ben diferent. Son escasses les oca-
sions on siguin jutjats per aquest delicte els feixistes que fan lloances públi-
ques a el nazisme. Tampoc se'ls aplica als feixistes que promulguen l'odi als 
catalans o els menors no acompanyats. En el seu lloc, és utilitzat per coartar 
la crítica a les actuacions policials, acusant els antifeixistes de delicte d'odi 
contra la policia, o per evitar que es mostri públicament el rebuig a la bande-
ra espanyola. És important posar de relleu que les actuacions policials i judi-
cials a l'Estat espanyol en els delictes abans referits poden suposar la vulne-
ració dels art. 9 i 10 del Conveni Europeu de Drets Humans que estableixen 
la llibertat de pensament i consciència i la llibertat d'expressió així com de 
l'art. 14 que estableix la prohibició de discriminació, i de l'art. 17 que prohi-
beix l'abús de dret tendent a destruir els drets o llibertats reconeguts en el 
Conveni. 

Són nombroses les Sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans que 
estableix en quins supòsits es poden limitar (no pas eliminar) aquests drets, 
algunes de les quals són condemnatòries per l'Estat espanyol (cas Ozer con-
tra Turquia, el 26 de gener, 2010 [CEDH 2010, 14]), s'estableix que les auto-
ritats dels Estats democràtics han de tolerar la crítica, encara que aquesta 
pugui ser considerada provocativa o insultant, cas Stern Taulats i Roure Ca-
pella vs. l'Estat espanyol. Demandes n. 51168/15 i 51186/15 de 13 de març 
de 2018: La llibertat d'expressió constitueix un dels fonaments essencials 
d'una societat democràtica, una de les condicions primordials del seu progrés 
i del desenvolupament de cadascun, l'article 10 el Conveni, val no només per 
a les "informacions" o "idees" acollides favorablement o que es consideren 
inofensives o resulten indiferents, sinó també per a les quals fereixen, ofenen 
o importunen: així ho requereix el pluralisme, la tolerància i l'esperit d'ober-
tura sense els quals no existeix cap "societat democràtica, Handyside c. Reg-
ne Unit, 7 de desembre de 1976, § 49, sèrie A no 24, i Lindon, Otchakovsky-
Laurens i July c. França [GS], no 21279/02 i 36448/02, § 45, CEDH 2007-
IV entre altres). 
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Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignants presenten la se-
güent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya:  

1. Exigeix l'alliberament immediat de Pablo Hasél. 

2. Considera necessari l'impuls d'una proposta de llei orgànica davant les 
Corts Generals per la supressió dels articles 490.3, 491, 578 i 504 del Codi 
Penal referents als delictes d'enaltiment del terrorisme i injúries i calúmnies 
a la corona i a les institucions de l'Estat. 

3. Considera també necessària la modificació de l'article 510 del Codi Penal, 
corresponent al delicte d'odi, per tal que no pugui ser d'aplicació extensiva a 
col·lectius que no corresponen explícitament als grups definits en el mateix 
article, com serien les forces i cossos de seguretat. 

4. Reitera la condemna de la persecució penal d'expressions polítiques, in-
tel·lectuals o artístiques que durant els anys han expressat opinions crítiques 
de la monarquia, en exercici de la llibertat d'expressió. Així mateix, manifes-
ta la seva solidaritat amb les víctimes d'aquesta persecució, reclama l'arxi-
vament de totes les causes i exigeix l'amnistia de les persones condemnades. 

Palau del Parlament, 12 de maig de 2021 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Xavier Pellicer Pareja, GP CUP-NCG. 
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Pau Morales i Romero, diputat, GP ERC. 
Gemma Geis i Carreras, portaveu; Judith Toronjo Nofuentes, diputada, GP 
JxCat. David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP 
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Punts 8 i 9 | Debat i votació 

Proposta de resolució de creació d'una comissió de segui-
ment de les polítiques de joventut 

252-00006/13 

Proposta de resolució de creació d'una comissió de segui-
ment de la infància 

252-00007/13 

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

Reg. 5010 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Els i les portaveus dels grups sotasignats, d'acord amb el que estableixen els 
articles 63 i 65 del Reglament del Parlament, proposen al Ple la creació de 
les següents comissions específiques. 

Així mateix, d'acord amb el que estableix l'article 107 del Reglament del 
Parlament, sol·liciten la seva tramitació per urgència extraordinària. 

Comissions de seguiment  

Comissió de Polítiques de Joventut  

Àmbits 

Planificació i estudi de les polítiques de joventut. 

Composició 

La comissió estarà formada per disset membres distribuïts proporcionalment 
entre els grups parlamentaris segons la distribució acordada a la sessió de la 
Mesa del Parlament del 20 d'abril de 2021, escoltada la Junta de Portaveus. 

Normes específiques de funcionament 

Les que corresponen al règim general del Reglament del Parlament. 

Incorporació d'especialistes o tècnics 

La comissió pot incorporar-hi especialistes i tècnics perquè participin en els 
treballs i assisteixin a les reunions amb veu però sense vot. 

Termini per a cloure els treballs de la Comissió 

En finalitzar l'actual legislatura. 

Informe final 

Quan s'exhaureixi el termini fixat, s'ha d'elaborar un informe final de conclu-
sions, que pot derivar, si escau, en la presentació, per acord de la comissió, 
de qualsevol dels tipus d'iniciativa parlamentària que estableix el Reglament 
del Parlament. 
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Comissió de la Infància (CDI) 

Àmbits 

Planificació i estudi de les polítiques sobre la infància. 

Composició 

La comissió estarà formada per disset membres distribuïts proporcionalment 
entre els grups parlamentaris segons la distribució acordada a la sessió de la 
Mesa del Parlament del 20 d'abril de 2021, escoltada la Junta de Portaveus. 

Normes específiques de funcionament 

Les que corresponen al règim general del Reglament del Parlament. 

Incorporació d'especialistes o tècnics 

La comissió pot incorporar-hi especialistes i tècnics perquè participin en els 
treballs i assisteixin a les reunions amb veu però sense vot. 

Termini per a cloure els treballs de la Comissió  

En finalitzar l'actual legislatura. 

Informe final 

Quan s'exhaureixi el termini fixat, s'ha d'elaborar un informe final de conclu-
sions, que pot derivar, si escau, en la presentació, per acord de la comissió, 
de qualsevol dels tipus d'iniciativa parlamentària que estableix el Reglament 
del Parlament. 

Palau del Parlament, 7 de juny de 2021 

Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mò-
nica Sales de la Cruz, 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 10 | Debat i votació de la proposta de resolució i de l'esmena 
presentada 

Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi so-
bre el model policial 

252-00008/13 

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

Reg. 6628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Els grups parlamentaris sotasignats, d'acord amb el que estableix l'article 47, 
63 i concordants del Reglament del Parlament, sol·liciten que el Ple del Par-
lament acordi la creació d'una comissió d'estudi sobre el model policial: el 
model d'ordre públic, la transparència, les funcions de la comissaria d'infor-
mació i els mecanismes de control i fiscalització de les actuacions policials. 
Així mateix sol·liciten que la proposta es tramiti pel procediment d'urgència 
extraordinària, d'acord amb el que estableix l'article 107 del Reglament del 
Parlament. 

Proposta de resolució per la creació d'una comissió d'estudi 
sobre el model policial: el model d'ordre públic, la transpa-
rència, les funcions de la comissaria d'informació i els meca-
nismes de control i fiscalització de les actuacions policials. 

Exposició de motius 

En el Ple celebrat el passat 13 de juliol de 2020, el Parlament de Catalunya 
va aprovar la Resolució 842/XII 5 sobre la resposta a la crisi sanitària, social 
i econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19. El seu punt 129 
estableix que: «el Parlament de Catalunya constata la necessitat de posar en 
marxa una comissió d'investigació per analitzar els mecanismes interns de 
control, avaluació i correcció i la possibilitat d'implantar mecanismes inde-
pendents de control i fiscalització de les actuacions policials». 

Igualment, en el marc del Debat sobre l'orientació política general del Go-
vern celebrat els dies 16 i 18 de setembre de 2020, es va aprovar la Resolu-
ció 911/XII en la qual, en el seu apartat III.4, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern a «Revisar els mecanismes interns de control, avaluació i sanció 
del Cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra amb l'objectiu 
d'evitar nous casos d'abusos policials com els ocorreguts durant el darrer 
any» i també a «Impulsar la creació d'un mecanisme independent sobre la 
conducta policial amb l'objectiu de detectar i investigar les possibles males 
praxis policials, investigar els casos de possible vulneració de drets humans 
per part dels cossos i forces de seguretat i atendre les queixes formulades 
per les possibles víctimes». 

Malauradament la legislatura es va esgotar abans de la creació de la comissió 
i no es va poder abordar aquest assumpte. 

En els darrers anys el nombre de mobilitzacions ha augmentat a Catalunya i 
la gestió de l'ordre públic, de la comissaria d'informació dels Mossos d'Es-
quadra així com la transparència del Departament d'Interior han de tenir un 
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paper fonamental en la protecció dels drets a la lliure associació, a la no per-
secució i seguiment per motius ideològics, de manifestació, llibertat d'ex-
pressió i d'informació alhora que vetllar per la seguretat de totes les perso-
nes. Malgrat això, en els últims anys, des de les entitats de protecció de drets 
humans i mitjans de comunicació s'han denunciat casos d'ús excessiu de la 
força i de possible mala praxi per part dels agents policials, de possibles 
seguiments per motius ideològics i la necessitat de més transparència al de-
partament d'Interior. Per aquesta raó, cal, debat i estudi sobre el model poli-
cial en els seus aspectes fonamentals com són d'ordre públic, la transparència 
i les funcions de la comissaria d'informació, per tal d'adaptar-lo a les necessi-
tats de l'actual societat catalana i garantir que és un model el màxim de ga-
rantista respecte als Drets Humans. 

Tant el debat sobre el model d'ordre públic, les funcions i objectes de la co-
missaria d'informació així com la transparència del Departament d'Interior 
han d'anar vinculats a l'anàlisi dels mecanismes de control de les actuacions 
policials. Els possibles casos de mala praxi policial han d'anar seguits d'in-
vestigacions exhaustives, immediates i independents que garanteixin una 
apropiada rendició de comptes dels responsables. A més, la manca de trans-
parència sobre els protocols i funcionament intern, especialment en l'àmbit 
de l'ús de la força i les normes que regulen les armes d'ús policial genera 
pèrdua de confiança per part de la ciutadania i vulnera el dret a la justícia, 
veritat i reparació de les víctimes. Les autoritats públiques han d'enviar un 
missatge clar de lluita contra la impunitat de les vulneracions de drets hu-
mans comeses per agents policials. 

Els mecanismes de rendició de comptes actuals troben molts entrebancs a 
l'hora de detectar, sancionar i corregir les accions policials contràries als 
estàndards internacionals de drets humans. Per aquesta raó, cal avaluar de 
quina manera els mecanismes de control, interns i externs, es poden dotar de 
més mitjans, independència, de nous procediments legals i disciplinaris i 
d'una major transparència, per tal de prevenir, investigar i sancionar les pos-
sibles actuacions indegudes i així acabar amb la impunitat, l'arbitrarietat. 

El Parlament de Catalunya ha d'entomar i liderar amb promptitud el repte 
sobre la revisió del model policial, la gestió de l'ordre públic, les funcions de 
la comissaria d'informació, la transparència en del Departament d'Interior i 
els mecanismes de control de l'actuació policial des d'un debat públic, espe-
cialitzat i heterogeni. La transparència i participació en aquest àmbit és fo-
namental per mantenir la confiança de la ciutadania en les institucions i les 
forces de seguretat. 

Normes d'organització i funcionament 

Tipus de comissió 

Es proposa la creació d'una comissió d'estudi sobre el model policial, d'acord 
amb el que estableix l'article 63 del Reglament del Parlament. 

Composició 

La comissió ha de ser integrada per dos membres de cada grup parlamentari. 
La seva regulació es preveu d'acord amb les disposicions del Reglament del 
Parlament per a aquest tipus d'òrgan. D'altra banda, també es preveu la pos-
sibilitat que hi assisteixin tècnics, responsables polítics, membres d'Interior, 
especialistes, membres d'entitats i altres persones representants que es pugui 
considerar d'interès. 
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La seva regulació es preveu d'acord amb les disposicions del Reglament del 
Parlament per a aquest tipus d'òrgan. 

Objecte 

La comissió d'estudi tindrà com a objecte i abast l'anàlisi i investigació dels 
mecanismes de control, avaluació i investigació de les actuacions policials, 
així com la possibilitat d'implementar mecanismes independents de control i 
fiscalització d'aquestes actuacions. També tindrà per objecte una revisió del 
model d'ordre públic i la possibilitat de plantejar-hi canvis. També la trans-
parència en la informació i dades per part del departament d'Interior. Final-
ment l'anàlisi de les actuacions de la divisió d'informació dels Mossos d'Es-
quadra i el seguiment d'activistes polítics i els mecanisme de control i 
fiscalització de les actuacions policials. 

Els continguts bàsics de la comissió d'estudi seran els següents:  

a) Revisió del model d'ordre públic. 

b) Revisió de la transparència en la informació interna i externa del Depar-
tament d'Interior i cossos policials tant en l'àmbit de les actuacions concretes 
realitzades com pel que fa als protocols, circulars i ordres d'actuació gene-
rals. 

c) Revisió de l'enfocament de la comissària d'informació i les seves actuaci-
ons pel que fa al seguiment d'activistes polítics, bases de dades d'informació 
i sistemes de vigilància i seguiment que poden col·lisionar amb els drets 
fonamentals. 

d) Revisió del mecanisme de control i investigació policial: proposar la crea-
ció d'un mecanisme públic i independent de control, avaluació i investigació 
de les actuacions policials:  

– Anàlisi dels esmentats mecanismes, la seva eficàcia i la independència i 
imparcialitat en la seva definició i el seu funcionament. 

– Estudi de millores en els esmentats mecanismes per tal de fer-los creïbles, 
transparents i eficaços davant les actuacions policials objecte d'investigació. 

– Anàlisi de diferents mecanismes de control independents existents en altres 
països per tal de crear òrgans auditors de segona instància fora del Departa-
ment d'Interior i dels cossos policials. 

e) Revisió dels elements operatius, estratègics i materials d'ordre públic de la 
PG-ME que ha d'incloure:  

– Revisar l'estructura i organització de la funció d'ordre públic a la PG-ME 

– Revisar els Recursos Humans destinats a funció d'ordre públic 

– Revisar les estratègies operatives, mitjans materials i el seu ús, amb com-
paratives amb altres models d'ordre públic internacionals 

– Revisar la tecnologia disponible en l'actuació policial d'ordre públic 

– Revisar els procediments i normatives 

– Revisar els mecanismes d'investigació de fets en l'àmbit de l'ordre públic 

– Revisar els mecanismes de formació i entrenament de les persones desti-
nades a funcions d'ordre públic 

– Analitzar models comparats a nivell internacional 
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Termini per a la realització dels treballs de la comissió 

Aquesta comissió d'estudi tindrà la vigència d'un any. La comissió redactarà 
un informe final que, si escau, serà aprovat, d'acord amb les previsions del 
Reglament del Parlament. 

Palau del Parlament, 21 de juny de 2021 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Xavier Pellicer Pareja, diputat, GP CUP-
NCG.  Marta Vilalta i Torres, portaveu; Núria Picas Albets, diputada, GP 
ERC. Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Jaume Alonso Cuevillas i Sayrol, 
diputat, GP JxCat.  David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, dipu-
tat, GP ECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 9423) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que esta-
bleixen 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 el model policial (tram. 252-00008/13). 

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre l’avaluació i 
la incorporació de mesures per millorar el model d’ordre públic. 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació de l’objecte 

Objecte:  

La Comissió d’estudi tindrà com objecte avaluar el grau de compliment de 
la Resolució 476/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’aproven les 
conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i 
Ordre Públic i de l’Ús de Materials Antiavalots en Esdeveniments de Mas-
ses, així com analitzar els mecanismes de control i avaluació de les actuaci-
ons policials. També tindrà com objecte analitzar les millores que es podri-
en implementar al model d’ordre públic del Cos de Mossos d’Esquadra. 
També s’analitzarà la transparència en la informació i dades per part del 
Departament d’Interior. 

Els continguts bàsics de la comissió d’estudi seran els següents:  

a) Avaluar el grau de compliment de la Resolució 476/X del Parlament de 
Catalunya, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Materials 
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Antiavalots en Esdeveniments de Masses, així com analitzar els mecanismes 
de control i avaluació de les actuacions policials. 

b) Identificar possibles millores al model d’ordre públic del Cos de Mossos 
d’Esquadra. 

c) Analitzar la transparència en la informació interna i externa del Depar-
tament d’Interior en aquelles actuacions concretes que ho requereixin. 

d) Analitzar els diferents mecanismes de control independents existents en 
altres països. 

e) Analitzar els elements operatius, estratègics i els materials d’ordre pú-
blic, incloent-hi:  

– L’anàlisi de l’estructura i organització de la funció d’ordre públic al 
CME. 

– L’anàlisi dels Recursos Humans destinats a la funció d’ordre públic. 

– L’anàlisi de les estratègies operatives comparant-les amb les utilitzades 
per altres policies del nostre entorn europeu. 

– L’anàlisi de la tecnologia disponible en matèria d’ordre públic. 

– L’anàlisi dels mecanismes d’investigació de fets en l’àmbit de l’ordre pú-
blic. 

– La identificació de punts de millora en els mecanismes de formació dels 
servidors públics destinats al manteniment de l’ordre públic. 

– L’anàlisi de models comparatius a nivell internacional. 

f) La potencial implementació de les mesures derivades de l’anàlisi i revisió 
que efectuï la comissió d’estudi en cap cas podrà minvar la capacitat opera-
tiva de la que disposa el Cos de Mossos d’Esquadra per complir de forma 
eficient l’encomana legal de restituir d’ordre públic. 

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, GP 
PSC-Units 
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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 les ba-
ses  per a la convivència i per a una Catalunya de tots 

302-00017/13 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 10228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Carlos Carrizosa Torres, presidente, Ignacio Martín Blanco, portavoz, Mari-
na Bravo Sobrino, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern so-
bre les bases per a la convivència i per a una Catalunya de tots (tram. 300-
00020/13). 

Moción 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de Generalitat a:  

1. Respetar nuestro ordenamiento democrático, la separación de poderes y la 
lealtad institucional: la Constitución, el Estatut, las leyes y las sentencias 
judiciales nos obligan a todos, ciudadanos y gobernantes, por igual. 

2. Impulsar una legislación electoral que garantice el principio «una persona, 
un voto» para cumplir esta regla fundamental de la democracia. 

3. Garantizar la estabilidad política y la seguridad jurídica con el objetivo de 
favorecer el progreso económico, social y cultural, y volver a hacer de Cata-
luña un socio de confianza para el conjunto de España y la Unión Europea. 

4. Respetar los sentimientos de españolidad de la mayoría de la sociedad 
catalana: condenar la pedagogía del odio a España y fomentar la fraternidad 
con nuestros conciudadanos del resto de España. 

5. Abandonar el menosprecio institucional del castellano como lengua ofici-
al, de enseñanza, materna, familiar y social de la mayoría de los ciudadanos 
de Cataluña. 

6. Convertir a TV3 y Catalunya Ràdio en unos medios de comunicación 
públicos plurales para todos los catalanes y dejar de utilizar la política de 
subvenciones a los medios de comunicación como palanca para ganar adhe-
siones a la causa separatista. 

7. Mantener una estricta observancia del principio de neutralidad institucio-
nal para que todos los catalanes, sin exclusión ni discriminación, podamos 
sentirnos representados por nuestras instituciones. 

8. Respetar el normal desempeño en Cataluña de las funciones de la Corona, 
del Gobierno de España y de la Administración General del Estado. 

Palacio del Parlamento, 7 de julio de 2021 

Carlos Carrizosa Torres, presidente; Ignacio Martín Blanco, portavoz; Mari-
na Bravo Sobrino, portavoz adjunta, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 11411, 11535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 11411) 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que esta-
blece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las sigui-
entes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les bases per a la convivència i per a una Catalunya de tots (tram. 302-
00017/13). 

Enmienda 1 
GP de VOX en Cataluña 
De supresión y adición  

6. Convertir a TV3 y Catalunya Ràdio en unos medios de comunicación 
públicos plurales para todos los catalanes y dejar de utilizar la política de 
subvenciones a los medios de comunicación como palanca para ganar adhe-
siones a la causa separatista. 

6. Cerrar la Corporación Catalana de medios de comunicación públicos y 
dejar de utilizar la política de subvenciones a los medios de comunicación 
como palanca para ganar adhesiones a la causa separatista. 

Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2021 

Joan Garriga Doménech Antonio Gallego Burgos 
Portavoz del GP VOX Portavoz adjunto del GP VOX 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 11535) 

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 161.4 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les bases per a la convivència i per a una Catalunya 
de tots (tram. 302-00017/13). 

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

2. Impulsar una legislació electoral que, acomplint amb l'exigència de l'arti-
cle 56.2 EAC respecte a l'assegurament d'una representació adequada de 
totes les zones del territori de Catalunya, així com respecte al caràcter del 
sistema electoral com un de representació proporcional, eviti desequilibris 
intensos en la influència individual dels vots, en funció de la circumscripció 
en què els vots s'emeten. 
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Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 4 

4. Respectar els sentiments de pertinença de tots els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya i condemnar qualsevol intent d'enfrontament entre catalans/nes, i 
entre catalans/nes i la resta d'espanyols/es. 

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 5 

5. Respectar totes les llengües oficials a Catalunya i garantir-ne el seu ús i 
coneixement tal com marca el nostre marc estatutari català. 

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021 

Alícia Romero Llano 
Portaveu del GP PSC-Units 
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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 les líni-
es d'acció per a dur a terme la transformació del model eco-
nòmic 

302-00018/13 

PRESENTACIÓ: GP ECP 

Reg. 10241 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021 

A la Mesa del Parlament 

David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del 
Grup Parlamentari d'En Comú Podem, 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 d'acció per a dur a terme la trans-
formació del model econòmic (tram. 300-00021/13). 

Moció 

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

1. Actualitzar, i millorar-ne la recollida i presentació, dels indicadors d'a-
compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030 
a Catalunya, i assegurar que la totalitat de les actuacions públiques impulsa-
des des de la Generalitat contribueixen a la consecució d'aquests objectius. 

1.bis. Revisar la composició del Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible per incloure-hi també la representació del món municipal i dels 
agents econòmics i socials. 

2. Alinear els pressupostos generals amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i l'agenda 2030, prioritzant les partides que tinguin un impacte 
positiu en  2 o més dels citats objectius. 

3. Concertar, amb els representants de les organitzacions empresarials i sin-
dicals, les estratègies de canvi de model productiu, d'impuls de l'economia 
circular  i l'industria 4.0, i de transició energètica justa i digitalització res-
ponsable. 

4. Dur a terme les transformacions necessàries per garantir que l'Institut Ca-
talà de Finances esdevingui un aliat fonamental en l'impuls de la transició 
ecològica, condicionant la concessió de crèdits i avals a la realització d'acti-
vitats beneficioses per al mediambient i el benestar social. 

4.bis Especialment, que no es financien ni donin a aquelles empreses que 
contribueixin al canvi climàtic i no hagin desenvolupat plans de reducció del 
seu impacte mediambiental. 

5. Impulsar les accions necessàries per garantir que la contractació pública 
serveix com a eina de transformació cap a una economia ecològica i feminis-
ta, a través de la inclusió dels següents criteris de contractació:  

a. Que tots els organismes contractants amb l'administració comptin amb un 
pla d'igualtat de gènere actualitzat, i que les organitzacions que demostrin 
l'equitat salarial i de gènere de la seva plantilla, especialment en dels sectors 
més masculinitzats com la indústria o la construcció, obtinguin una major 
puntuació en els concursos públics. 
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b. Que tots els organismes contractants amb l'administració comptin amb un 
pla de reducció d'emissions de CO2 i amb protocols de gestió mediambien-
tal, i que les organitzacions que demostrin el seu compromís amb la reducció 
dels impactes mediambientals de la seva activitat, obtinguin una major pun-
tuació en els concursos públics. 

c. Que es compleixin els convenis col·lectius sectorials, i que els salaris mí-
nims siguin superiors al 60% del salari medià català. 

6. Pel que fa a la millora del finançament de la Generalitat de Catalunya, i a 
la gestió responsable dels pressupostos:  

a. Presentar al Parlament, per tal de ser debatudes i procurar assolir el màxim 
consens polític, les propostes de nou model finançament par a Catalunya, a 
negociar amb l'Administració General de l'Estat, abans del termini de tres 
mesos. 

b. Establir una estratègia conjunta amb les Illes Balears i el País Valencià per 
tal d'impulsar un nou sistema de Finançament de les CCAA. 

c. Participar en tots aquells espais de negociació bilateral i multilaterals per 
tal de defensar els interessos de Catalunya tant a nivell d'autogovern com de 
finançament. 

d. Promoure un acord entre l'Agencia Tributària de Catalunya i l'Agencia 
estatal per a la transferència de dades, amb l'objectiu de fer més eficient la 
lluita contra el frau fiscal. 

7. Impulsar el nou model de cures a través de l'elaboració d'un Pacte per la 
qualitat del sistema de cures català, el qual ha d'incloure:  

a. L'elaboració d'un Pla Estratègic per la qualitat dels serveis residencials 
d'atenció a les persones amb dependència, posant en valor els serveis de 
cures que es realitzen en aquests centres, i proveint dels recursos suficients 
per fer-los viables. 

b. La revisió del finançament dels serveis d'ajuda domiciliària a les adminis-
tracions locals, tant per motius de dependència com per raons socials. 

c. La garantia dels fonts de finançament suficient per fer front als pagaments 
de les prestacions vinculades a la Llei de Dependència, i garantir el seu des-
plegament. 

8. Aturar tots els processos d'externalització sanitària, com el d'esterilització 
quirúrgica, i dotar dels recursos propis, humans, materials i organitzatius, per 
garantir-ne la cobertura en condicions de qualitat. 

9. Presentar, abans que acabi l'any, un estudi amb els impactes sobre dones i 
homes dels efectes de la pandèmia, el teletreball i de l'exercici corresponsa-
ble dels drets de la vida personal, la familiar i la laboral. 

10. En relació als treballadors i treballadores públics, peça fonamental del 
model econòmic i de benestar, és necessari:  

a. Saldar, abans que acabi 2021, els deutes salarials existents amb els emple-
ats  i empleades públics. 

b. Aplicar, sota negociació prèvia en la Mesa General dels empleats i emple-
ades públiques de la Generalitat de Catalunya, l'increment retributiu corres-
ponent a l'any 2021, que en cap cas serà inferior a l'augment de l'IPC del 
2020. 
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c. Estendre la paga covid a la resta de treballadors i treballadores sanitaris 
que encara no l'han percebut, com el personal de neteja sanitària que ha estat 
en primera línia de la lluita contra la pandèmia. 

d. Presentar, abans de fi d'any, una proposta que contempli la participació 
dels representants dels treballadors en la governança de les empreses públi-
ques de la Generalitat. 

e. Actualitzar, abans de finals d'any, de forma consensuada amb la represen-
tació legal dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, el 
diagnòstic de les condicions de igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones 
i homes, inclosa l'escletxa de gènere salarial, i de l'eficàcia de les mesures 
tendents a eliminar la discriminació per raó de sexe entre les persones treba-
lladores de la Generalitat de Catalunya. 

11. Actualitzar, abans de fi de setembre, l'Indicador de Rendes de Suficiència 
(IRSC) als valors corresponents segons es preveia en l'acord de creació del 
IRSC. 

12. Impulsar la fiscalitat verda amb l'objectiu de dotar de recursos a la transi-
ció ecològica justa amb la posada en marxa en els propers pressupostos de la 
Generalitat per l'any 2022 dels impostos pendents de la llei catalana del 
Canvi Climàtic. 

13. Impulsar una estratègia de Km0 de noves infraestructures viàries d'altra 
capacitat i centrar els recursos del Departament de Polítiques Digitals i Terri-
tori a la electrificació de la mobilitat. 

14. Modificar la fiscalitat del joc a Catalunya, especialment pel que fa refe-
rència a la taxa sobre casinos, amb l'objectiu d'aconseguir més recursos per 
lluitar contra la ludopatia, i alhora abandonar el projecte obsolet del Hard 
Rock al Camp de Tarragona. 

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2021 

David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP 
ECP  

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 11514, 11523, 11533 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
20.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 11514) 

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 161.4 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les línies d'acció per a dur a terme la transformació 
del model econòmic (tram. 302-00018/13). 
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Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De supressió i addició del punt 4 

4. Dur a terme les transformacions necessàries per garantir que l'Institut 
Català de Finances esdevingui un aliat fonamental en l'impuls de la transi-
ció ecològica, condicionant prioritzant la concessió de crèdits i avals a la 
realització d'activitats beneficioses per al mediambient i el benestar social. 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició de la lletra d. del punt 6 

d. Promoure un acord entre l'Agencia Tributària de Catalunya i l'Agencia 
estatal per a la transferència de dades, amb l'objectiu de fer més eficient la 
lluita contra el frau fiscal, que finalitzi amb la creació d'un Consorci tributa-
ri de Catalunya entre les dues agències. 

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 8 

8. Iniciar un procés d'internalització dels serveis bàsics en salut com els 
serveis del 061 i el transport sanitari. 

Esmena 4 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De supressió i addició de la lletra b del punt 10  

10. Aplicar, sota negociació prèvia en la Mesa General dels empleats i em-
pleades públiques de la Generalitat de Catalunya, l'increment retributiu cor-
responent a l'any 2021, que en cap cas serà inferior a l'augment de l'IPG del 
2020 estipulat als Pressupostos Generals de l'Estat del 2021. 

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021 

Alícia Romero Llano  
Portaveu del GP PSC-Units  

 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 11523) 

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 línies d'acció per a dur a terme la transformació 
del model econòmic (tram. 302-00018/13). 
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Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 1.bis. 

Continuar impulsant el desplegament de l'Aliança 2030, com un espai de 
treball amb la del món local i de la societat civil per impulsar projectes 
conjunts, compartir iniciatives i bones pràctiques per accelerar l'assoliment 
dels ODS. 

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

Alinear els pressupostos generals amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i l'agenda 2030, prioritzant les partides que tinguin major impacte 
positiu en 2 o més dels citats objectius. 

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

Avançar perquè l'Institut Català de Finances esdevingui un aliat fonamental 
en l'impuls de la transició ecològica, prioritzant la concessió de crèdits i 
avals a la realització d'activitats beneficioses per al mediambient i el benestar 
social. 

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

Especialment, que consideri com a part de la seva anàlisi la contribució que 
facin al canvi climàtic i l'elaboració i desenvolupament de plans de reducció 
del seu impacte mediambiental. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació i supressió del punt 5.a. 

Que totes les empreses i entitats contractistes de l'administració comptin 
amb un pla d'igualtat de gènere actualitzat, d'acord amb el que estableixi la 
normativa vigent en matèria d'igualtat de gènere, i que els plecs de clàusules 
administratives particulars incorporin criteris de valoració que tinguin en 
compte l'equitat salarial i de gènere de la seva plantilla, especialment en dels 
sectors més masculinitzats com la indústria o la construcció obtinguin una 
major puntuació en els concursos públics. 
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Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació i supressió del punt 5.b. 

Que totes les empreses i entitats contractistes de l'administració comptin 
amb un pla de reducció d'emissions de CQ2 i amb protocols de gestió medi-
ambiental, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent, i que els plecs 
de clàusules administratives particulars incorporin criteris de valoració 
vinculats a la reducció dels impactes mediambientals de la seva activitat 
obtinguin una major puntuació en els concursos públics. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 5.c. 

Que es compleixin els convenis col·lectius sectorials, d'acord amb el que 
estableixi la normativa vigent en matèria de contractes del sector públic, i 
que, en el moment en què s'aprovi un salari mínim català, aquest pugui ser-
vir de base com a condició d'execució o criteri de valoració en els contrac-
tes. 

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 6.b. 

Coordinar-se amb els diferents territoris dels Països Catalans per defensar 
els interessos comuns. 

Esmena 9 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
D'addició al punt 6.c. 

Participar en tots aquells espais de negociació bilateral i multilaterals que 
siguin útils per tal de defensar els interessos de Catalunya tant a nivell d'au-
togovern com de finançament 

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

Sol·licitar a l'Agència Tributària Estatal l'accés a tota la informació de la 
que disposa per a l'exercici de la potestat tributària de la Generalitat de 
Catalunya i l'aplicació (gestió, inspecció i recaptació) dels tributs propis i 
cedits, especialment de l'obtinguda de tercers països. 
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Esmena 11 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De fusió dels punts 7, 7a, 7b i 7c 

Impulsar la creació d'un grup de treball al Parlament per debatre sobre el 
nou model d'atenció a les persones de llarga durada, el Pacte per la qualitat 
del sistema de cures català i l'estudi del finançament per poder garantir el 
nou model. 

Esmena 12 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 8 

Estudiar la possibilitat de crear una agrupació d'interès per als serveis d'es-
terilització quirúrgica dels hospitals públics, i dotar dels recursos propis, 
humans, materials i organitzatius, per garantir-ne la cobertura en condicions 
de qualitat. 

Esmena 13 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació i addició del punt 9 

Fer ús dels estudis recents sobre els impactes sobre dones i homes dels efec-
tes de la pandèmia, el teletreball i de l'exercici corresponsable dels drets de 
la vida personal, la familiar i la laboral per planificar les actuacions del 
govern en matèria d'igualtat d'oportunitats. 

Esmena 14 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De supressió i addició del punt 10.a. 

Saldar, abans que acabi 2021, d'acord amb allò acordat amb les organitza-
cions sindicals, els deutes salarials existents amb els empleats i empleades 
públics. 

Esmena 15 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 10.e. 

Actualitzar, en el menor temps possible, de forma consensuada amb la repre-
sentació legal dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, 
el diagnòstic de les condicions d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones 
i homes, inclosa l'escletxa de gènere salarial, i de l'eficàcia de les mesures 
tendents a eliminar la discriminació per raó de sexe entre les persones treba-
lladores de la Generalitat de Catalunya. 
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Esmena 16 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 12 

Impulsar la fiscalitat verda amb l'objectiu de dotar de recursos a la transició 
ecològica justa amb la posada en marxa durant aquesta legislatura dels im-
postos pendents de la llei catalana del Canvi Climàtic. 

Esmena 17 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 13 

Impulsar una estratègia de modernització i millora de les infraestructures 
viàries i de foment de l'electrificació de la mobilitat. 

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021 

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

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - UN NOU 
CICLE PER GUANYAR (REG. 11533) 

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 les línies d'acció per 
a dur a terme la transformació del model econòmic (tram. 302-00018/13). 

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

4ters. Especialment, establir òrgans de seguiment i participació de la ciuta-
dania que facin l'avaluació dels projectes a finançar a partir de criteris ètics 
i socials i puguin fer-ne també el seguiment en el seu desenvolupament. 

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

5bis. Establir els mecanismes necessaris per donar seguiment al compliment 
dels criteris de contractació i, si és necessari, la rescissió del contracte. 



Dossier Ple 10 
20 de juliol de 2021 

59 

 

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

7. d. El desenvolupament de polítiques integrals per a la vellesa i la depen-
dència, on aquests col·lectius siguin un subjecte actiu a l'hora de formular i 
implementar les mesures.  

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

8bis. En paral·lel, elaborar un pla de recuperació en la gestió, provisió i 
titularitat 100% públiques dels serveis sanitaris externalitzats i dels centres 
sanitaris concertats.  

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021 

Eulàlia Reguant i Cura 
Portaveu del GP CUP-NCG 
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Punt 24 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la nova 
organització del Departament d'Economia i Hisenda 

302-00024/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 10247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021 

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 nova organització del Departament d'Economia i Hisenda (tram. 
300-00024/13). 

Moció 

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

1. Reconèixer la tasca de servei públic que fan els mitjans de comunicació, 
que ha adquirit encara més importància amb la pandèmia, ja que estan jugant 
un paper fonamental de transmissors d'informació d'interès a la ciutadania. 

2. Donar compliment al Decret 242/2007, de 6 de novembre, pel qual s'esta-
bleix el règim jurídic de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucio-
nal i, en concret, el referent a l'article 6 sobre les funcions on es detalla, entre 
d'altres, l'obligatorietat d'informar preceptivament a la Comissió de les cam-
panyes de publicitat institucional. 

3. Publicar al web, en el termini d'un mes, les memòries de la Comissió As-
sessora sobre Publicitat Institucional corresponents als anys 2019 i 2020. 

4. Presentar, en el termini de dos mesos, a la Comissió d'Economia i Hisen-
da, un informe sobre l'estat de la situació de l'acord marc de gestió i inserció 
de publicitat institucional en els mitjans de comunicació, que finalitza el 
proper mes d'octubre després d'un període de dos anys més la pròrroga cor-
responent. 

5. Presentar, en el termini de dos mesos, a la Comissió d'Economia i Hisen-
da, els criteris establerts pel repartiment de recursos als mitjans de comuni-
cació en relació a la difusió de la publicitat institucional. Aquests criteris 
hauran de ser clars, precisos, nítids, ben definits i transparents. 

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 11516, 11524, 11528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
20.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 11516) 

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 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre la nova organització del 
Departament d'Economia i Hisenda (tram. 302-00024/13). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
De modificació i addició  

2. El Parlament de Catalunya denuncia l'incompliment sistemàtic del De-
cret 242/2007 de 6 de novembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la 
Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional i, en concret, el referent 
a l'article 6 sobre les funcions on es detalla, entre d'altres, l'obligatorietat 
d'informar preceptivament a la Comissió de les campanyes de publicitat 
institucional. 

Esmena 2 
GP de Ciutadans 
D'addició 

3. En compliment d'allò que disposa la Llei 13/1989 d'organització, proce-
diment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya, que no és mai opcio-
nal ni opinable, publicar al web, en el termini d'un mes, les memòries de la 
Comissió 
Assessora sobre Publicitat Institucional corresponents als anys 2019 i 2020, i 
comprometre's a no caure novament en un retard injustificable que impedeix 
que la ciutadania conegui com es gasten els seus diners. 

Esmena 3 
GP de Ciutadans 
De modificació 

4. Presentar, en el termini de dos mesos d'un mes, a la Comissió d'Economia 
i Hisenda, un informe sobre l'estat de la situació de l'acord marc de gestió... 

Esmena 4 
GP de Ciutadans 
De modificació 

5. Presentar, en el termini de dos mesos d'un mes, a la Comissió d'Economia 
i Hisenda, els criteris establerts pel repartiment de recursos als mitjans de 
comunicació... 
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Esmena 5 
GP de Ciutadans 
D'addició 

6. Suprimir la Comissió Assessora sobre Publicitat Institucional, pel fet 
d'haver quedat palesa la seva inoperància i manca d'utilitat real, i a retre 
comptes de tot el que faci referència a la publicitat institucional en seu par-
lamentària davant de la Comissió d'Economia i Hisenda i també de la Co-
missió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals. 

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021 

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 11524) 

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 nova organització del Departament d'Economia i 
Hisenda (tram. 302-00024/13). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 3 

Un cop s'hagin informat a la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institu-
cional, publicar al web les memòries corresponents als anys 2019 i 2020. 

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

Aprovar, abans que finalitzi la seva vigència, un nou acord marc de gestió i 
inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 5 

Definir criteris clars, precisos i transparents per a la difusió de la publicitat 
institucional. 

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021 

Mònica Sales de la Cruz Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - UN NOU 
CICLE PER GUANYAR (REG. 11528) 

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 la nova organització 
del Departament d'Economia i Hisenda (tram. 302-00024/13). 

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

1.bis Reconèixer la tasca de servei públic que fan els mitjans de comunica-
ció en català en la promoció de la llengua i de l'ús d'aquesta.  

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021 

Eulàlia Reguant i Cura 
Portaveu del GP CUP-NCG 
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Punt 25 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla de 
xoc en polítiques actives d'ocupació per a superar l'impacte 
de la Covid-19 

302-00021/13 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 10244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, Jordi Albert i Caballero, diputat del Grup Parlamentari d'Esquerra Re-
publicana, d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre el pla de xoc en polítiques actives d'ocupació per a superar l'impacte 
de la Covid-19 (tram. 300-00019/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya:  

1. Reafirma el seu compromís amb una sortida a la crisi sanitària, social i 
econòmica provocada per la Covid-19 que no deixi a ningú enrere, i la ne-
cessitat d'implementar polítiques que apostin per un model econòmic, apode-
rant l'economia social, que competeixi en captació de talent, valor afegit i 
retorn sostenible, i no en reducció de costos laborals i precarietat. 

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

a. Desplegant el Pla de Xoc en polítiques d'ocupació i formació, que repre-
senta una inversió record en polítiques actives d'ocupació, amb l'objectiu de 
contribuir de forma decisiva a la reducció de l'atur juvenil i de llarga durada, 
així com dels col·lectius en risc d'exclusió social. 

b. Reforçant el paper de la inspecció de treball en la vigilància i acompli-
ment dels drets de les persones treballadores, i competitivitat de les empre-
ses, tot perseguint el frau i la vulneració drets i deures. 

c. Fent del diàleg i la concertació els principals mecanismes per a la solució 
de reptes compartits i avançant en la institucionalització d'un marc català de 
relacions laborals. 

d. Garantint que el suport de les administracions públiques a el teixit econò-
mic, per a tal d'impulsar-ne la recuperació, esta condicionat a vetllar per 
l'interès social, evitant que el rescat públic es tradueix en benefici privat. 

3. Considera imprescindible que el Govern de l'Estat:  

a. Modifiqui el marc normatiu per tal que el Govern de la Generalitat disposi, 
de nou, de la capacitat de poder resoldre aquells expedients de regulació 
d'ocupació, tot recuperant l'autorització administrativa en els expedients en 
matèria de regulació i d'ocupació, així com tots aquells aspectes normatius 
que van suposar una marxa enrere i estructuralització de la precarietat labo-
ral en les reformes laborals del 2010 i 2012. 

b. Modifiqui l'Estatut dels Treballadors per a tal d'enfortir la negociació 
col·lectiva i garantir millor els drets laborals de les persones treballadores, 
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incloent les persones subcontractades, tot regulant la subcontractació de ser-
veis per evitar que sigui usada com un mecanisme per reduir costos salarials. 

c. Modifiqui el marc normatiu per tal que el Govern de la Generalitat pugui 
aplicar i legislar per un salari mínim català de refer de 1,239.5 euros, adaptat 
a les condicions de vida de el nostre país que garanteixi la cobertura de les 
necessitats vitals mínimes de les persones treballadores. 

d. Prorrogui els ERTO fins a més enllà de la data actual del 30 de setembre, 
continuant sense necessitat de carència en la prestació d'atur, així com prorro-
gar la prestació extraordinària per les persones fixes discontínues, i comple-
mentar amb una prestació extraordinària les persones treballadores que hagin 
estat des del març del 2020 més de 180 dies acumulats en situació d'atur. 

e. Obri el debat legislatiu per actualitzar la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de prevenció de riscos laborals, la qual ha quedat desfasada davant del nous 
riscos laborals, tot enfortint les responsabilitat i les conseqüències de la in-
observança en mesures preventives, així com agilitzar els tràmits per a fer 
possible la incorporació el més aviat possible de totes aquelles promocions 
d'inspectors de treball i subinspectors laborals que ja han finalitzat el seu 
procés selectiu. 

f. Traspassi la gestió de les prestacions contributives d'ocupació, tal com va 
aprovar el Parlament de Catalunya en la resolució 1086/XII sobre el traspàs 
de la gestió de les prestacions i subsidis d'atur, que actualment gestiona el 
SEPE per a tal que des de el SOC es pugui oferir una política integral d'ocu-
pació que contempli totes les seves dimensions. Aquest traspàs hauria d'in-
cloure, com a mínim:  

i. Organització i administració dels serveis 

ii. Gestió del reconeixement del dret a rebre les prestacions 

iii. Direcció, gestió de inspeccions en aquest moment en mans de la Segure-
tat Social. 

iv. Finançament per part de l'estat de dites obligacions econòmiques i de les 
disponibles pressupostaries que comportaria el traspàs. 

v. Direcció, coordinació i control de sistemes de processament de dades. La 
funció interventora en la matèria. 

g. Garanteixi la cogestió efectiva dels fons NGEU des de Catalunya. En 
aquest sentit es considera essencial:  

i. Garantir la gestió de convocatòries per part de la Generalitat en tots aquells 
àmbits on s'exerceixen competències exclusives o compartides. 

ii. Definir els elements fonamentals de les convocatòries des de la Generalitat. 

iii. Rebre un percentatge dels recursos NGEU de gestió autonòmica que en 
cap cas sigui inferior al pes econòmic de Catalunya al conjunt de l'Estat. 

h. Impulsi les mesures necessàries per a tal d'equiparar el tractament fiscal de 
les rendes del treball i del capital, amb estratègies per a tal combatre el dum-
ping fiscal a nivell Europeu i Estatal, especialment pel que fa la Comunitat 
de Madrid amb una fiscalitat regressiva només possible per l'efecte capital 
d'un estat centralista i radial, un fet pel qual l'OCDE l'ha qualificat de «para-
dís fiscal intern». 

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2021 

Marta Vilalta i Torres, portaveu; Jordi Albert i Caballero, diputat, GP ERC 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 11371, 11526, 11532, 11538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
20.07.2021 
Reg. 11512 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ PODEM (REG. 11371, 11512) 

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, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla de xoc en políti-
ques actives d'ocupació per a superar l'impacte de la Covid-19 (tram. 302-
00021/13). 

Esmena 1 
GP d'En Comú Podem 
D'addició 

El Parlament de Catalunya:  

1. Reafirma el seu compromís amb una sortida a la crisi sanitària, social i 
econòmica provocada per la Covid-19 que no deixi a ningú enrere, i la ne-
cessitat d'implementar polítiques que apostin per un model econòmic, apode-
rant l'economia social i promovent la democràcia a l'empresa, que compe-
teixi en captació de talent, valor afegit i retorn sostenible, i no en reducció de 
costos laborals i precarietat. 

Esmena 2 
GP d'En Comú Podem 
D'addició d’un punt 1 bis 

Millorar el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de manera que es conver-
teixi en l'organisme referent de les polítiques actives d'ocupació, desenvolu-
pant amb excel·lència les funcions d'informació, orientació i intermediació 
en el mercat laboral, fomentant l'ocupació en totes les seves vessants 

Esmena 3 
GP d'En Comú Podem 
D'addició d'un nou subpunt e al punt 2 

Augmentar les plantilles dels Departaments i organismes afectats per garan-
tir i fer efectiu el desplegament d'aquest Pla de Xoc 

Esmena 4 
GP d'En Comú Podem 
De modificació del punt 3b 

b. Modifiqui l'Estatut dels Treballadors per a tal d'enfortir la negociació 
col·lectiva i garantir millor els drets laborals de les persones treballado-
res, incloent les persones subcontractades, tot regulant la subcontracta-
ció de serveis d'empreses multiserveis per evitar que sigui usada com un 
mecanisme per reduir costos salarials. 
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Esmena 5 
GP d'En Comú Podem 
De modificació del punt 3.c 

c. Modifiqui el marc normatiu per tal que el Govern de la Generalitat pugui 
aplicar i legislar per un salari mínim català de refer de 1,239.5 euros que 
sigui el 60% del salari mitjà català, adaptat a les condicions de vida de el 
nostre país que garanteixi la cobertura de les necessitats vitals mínimes de 
les persones treballadores. 

Esmena 6 
GP d'En Comú Podem 
D'addició d'un nou punt 3.g.iv 

Impulsar des de la Generalitat de Catalunya projectes per participar dels 
Fons NGEU que hagin estat consensuats en el Consell de Diàleg Social 

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2021 

Joan Carles Gallego i Herrera David Cid Colomer 
Diputat del GP ECP Portaveu del GP ECP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 11526) 

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 el pla de xoc en polítiques actives d'ocupació per a superar 
l'impacte de la Covid-19 (tram. 302-00021/13). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició al punt 2.a 

Desplegant el Pla de Xoc en polítiques d'ocupació i formació, que representa 
una inversió record en polítiques actives d'ocupació, amb l'objectiu de con-
tribuir de forma decisiva a la reducció de l'atur juvenil i de llarga durada, així 
com dels col·lectius en risc d'exclusió social. En especial preveient plans de 
formació destinats a cobrir les necessitats dels sectors empresarials deman-
dants. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició d'un nou punt a l'article 2 

2.e. Transformar el sistema d'ocupació i el Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya perquè pugui tenir un caire integral i pugui gestionar tant les 
polítiques actives com les polítiques passives d'ocupació, tenint en compte 
les necessitats individuals de cada persona per tal de poder obtenir un tre-
ball digne i de qualitat. També caldrà enfortir el paper del territori i la con-
certació amb els sectors productius així com el vincle amb el teixit empresa-
rial. 
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Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació de l'article 3.b. 

Modifiqui l'Estatut dels Treballadors per a tal d'enfortir la negociació 
col·lectiva i garantir millor els drets laborals de les persones treballadores, 
incloent les persones subcontractades, tot regulant la subcontractació de 
serveis per evitar que sigui usada com un mecanisme per reduir costos sala-
rials per precaritzar les condicions laborals dels treballadors. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició al punt 3.c. 

Modifiqui el marc normatiu per tal que el Covem de la Generalitat pugui 
aplicar i legislar per un salari mínim català de refer de 1,239.5 euros (corres-
ponent a dades de 2017), adaptat a les condicions de vida de el nostre país 
que garanteixi la cobertura de les necessitats vitals mínimes de les persones 
treballadores, i que compleixi amb les recomanacions europees. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya 
De supressió del punt 3.h. 

Impulsi les mesures necessàries per a tal d'equiparar el tractament fiscal de 
les rendes del treball i del capital, amb estratègies per a tal combatre el dum-
ping fiscal a nivell Europeu i Estatal, especialment pel que fa la Comunitat 
de Madrid amb una fiscalitat regressiva només possible per l'efecte capital 
d'un estat centralista i radial, un fet pel qual l'OCDE l'ha qualificat de "para-
dís fiscal intern". 

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021 

Mònica Sales de la Cruz 
Portaveu del GP JxCat 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - UN NOU 
CICLE PER GUANYAR (REG. 11532) 

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 el pla de xoc en políti-
ques actives d'ocupació per a superar l'impacte de la Covid-19 (tram. 302-
00021/13). 
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Esmena 1 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició 

2bis En el marc de la gestió dels fons Next Generations EU: 

Reforçar el diàleg entre el govern i els agents socials, a través de comissions 
que treballin aspectes de vulnerabilitats socials i ecològiques, detectades a 
enfocar canvis estructurals per escometre la seva mitigació i la futura adap-
tació i resiliència a partir dels valors de justícia social, global, ecològica i 
intergeneracional. 

Generar un espai per que les entitats locals, empreses de l'economia social i 
solidària, persones autònomes i PIMEs puguin col·laborar en el procés de 
governança, amb una presència constant i orgànica a les institucions, que 
permeti que tinguin les condicions per participar en la proposta i desenvo-
lupament dels projectes finançats.  

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

3. b. (...) incloent les persones subcontractades, tot regulant la subcontracta-
ció de serveis per evitar que sigui usada com un mecanisme per reduir costos 
salarials incloent la prohibició de la subcontractació de totes aquelles tas-
ques essencials d'una empresa.  

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021 
Eulàlia Reguant i Cura 
Portaveu del GP CUP-NCG 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 11538) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre el pla de xoc en polítiques actives d'o-
cupació per a superar l'impacte de la Covid-19 (tram. 302-00021/13). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 3.h. 

3.h. Impulsi les mesures necessàries per a tal d'equiparar el tractament fiscal 
de les rendes del treball i del capital, amb estratègies per a tal combatre el 
dumping fiscal a nivell Europeu i Estatal, apostant per avançar cap a l'har-
monització fiscal. 

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021 
Alícia Romero Llano Pol Gibert Horcas 
Portaveu del GP PSC-Units Diputat del GP PSC-Units 
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Punt 26 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model 
educatiu 

302-00020/13 

PRESENTACIÓ: GP VOX 

Reg. 10243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to, Manuel Jesús Acosta Elías, 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 el model educatiu (tram. 300-00027/13). 

Moción 

Los padres son los responsables inmediatos de la educación de sus hijos, 
motivo por el cual deben ejercer el derecho inalienable de elegir el tipo de 
educación y formación que prefieren para ellos. Es una cuestión básica de 
libertad, que avala el sentido común y la Ley Natural. 

Además, la Constitución Española establece en el artículo 27.2 que la educa-
ción es el medio principal para fomentar el pleno desarrollo de la personali-
dad humana en  el respeto a los principios democráticos de convivencia y a 
los derechos y libertades fundamentales. El libre desarrollo de la personali-
dad de los hijos menores de edad, por consiguiente, concierne a los padres 
como principales responsables de la educación de sus hijos. 

Asimismo, la Constitución protege esta realidad educativa en el entorno 
familiar al determinar en el artículo 27.3 que los poderes públicos deben 
garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 
formación de acuerdo con sus convicciones. Son los padres quienes deben 
escoger la formación moral y religiosa que consideren más adecuada para 
sus hijos y educarlos de acuerdo con sus valores. Son los padres quienes 
deben poder decidir qué valores morales y qué educación desean transmitir a 
sus hijos. 

Por su parte, la Ley de Educación Catalana determina en el artículo 2.1 q) 
que los principios rectores del sistema educativo deben excluir cualquier tipo 
de proselitismo o adoctrinamiento. 

En el ámbito internacional, el artículo 26 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos proclama el derecho de los padres a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a sus hijos. Además, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos incide en la libertad y derecho de los padres a 
que sus hijos reciban el tipo de educación que crean adecuada para su educa-
ción y formación. En este derecho está contenido el ejercicio de la libertad 
de pensamiento, conciencia y religión. Además, en su artículo 23 establece 
que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a ser protegido por la sociedad y el Estado. 

Por otro lado, el Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, en el artículo 2 reconoce que: «El Estado, en el ejercicio de las 
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funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respeta-
rá el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza con-
forme a sus convicciones religiosas y filosóficas». 

Así pues, las instituciones públicas deben abogar por que las familias esco-
jan el modelo educativo que crean que es mejor para sus hijos en aras de una 
educación basada en la libertad, la pluralidad y la calidad. Asimismo, las 
instituciones deben velar por una enseñanza libre de imposiciones ideológi-
cas y así evitar cualquier tipo de intromisión en las aulas. 

Sin embargo, desde hace un tiempo los diferentes Gobiernos de la Generalidad 
de Cataluña han desarrollado políticas de educación afectivo-sexual con un 
marcado acento ideológico. Se han incorporado al currículum educativo todo 
tipo de talleres, charlas, clases y sesiones sobre sexualidad y salud reproducti-
va amparados bajo el pretexto de que los menores se inician en el consumo de 
la pornografía a una edad cada vez más temprana, mantienen relaciones dis-
funcionales y desarrollan conductas violentas y discriminatorias. 

Estas políticas, lejos de fomentar los hábitos saludables, las relaciones huma-
nas basadas en el respeto y la dignidad, han demostrado ser del todo estériles e 
ineficaces. A día de hoy, la iniciación sexual es cada vez más temprana, se ha 
disparado el consumo compulsivo de pornografía, se han incrementado las 
infecciones de transmisión sexual, han aumentado de ciberdelitos y conductas 
de riesgo como el sexting o el grooming y han aumentado los embarazos entre 
adolescentes, entre muchas otras consecuencias. 

Para promover todavía más la sexualización prematura de los menores, el 
Departament d'Educació ha desplegado proyectos de educación sexual-
afectiva que se inician, no en la adolescencia, sino en la etapa más temprana 
del ciclo educativo: a los tres años. Tal es el caso de Coeduca't, un programa 
que impone la ideologización de género para abordar la orientación sexual 
en niños, así como la educación en género y normalizar la socialización de 
jóvenes transgénero en el ámbito educativo. 

Con todo, las políticas que promueve el Departament d'Educació emplean el 
sistema educativo como herramienta para el adoctrinamiento y atentan con-
tra la libertad de los padres de educar a sus hijos conforme a sus conviccio-
nes morales y religiosas. 

Parte de la sociedad catalana, profesores, escuelas, familias y Asociaciones 
de Padres presencian con temor la progresiva ideologización de la sexuali-
dad de nuestros hijos y la enseñanza de contenidos que rozan la corrupción 
de menores. Además, la agenda política de los lobbies LGTBI contamina ya 
la legislación nacional y autonómica y pone en peligro a los menores al ex-
ponerlos a una hipersexualización desde la etapa inicial de la vida. 

Los peligros de una sexualización prematura, en edades en las que todavía 
no se ha alcanzado la madurez como es el paso de la infancia y la adolescen-
cia, puede concluir con cambios de sexo, tratamientos hormonales y mutila-
ción los genitales de forma irreversible. 

Las instituciones y las escuelas deben trabajar conjuntamente por una educa-
ción de los menores centrada en desarrollar relaciones humanas sanas, basa-
das en el respeto y en la dignidad de todos. 

Otra vertiente de la ideologización es el adoctrinamiento partidista. Además 
de la imposición lingüística, y el adoctrinamiento en los libros de texto, en 
algunas escuelas catalanas el alumnado ha realizado tareas y actividades 
relacionadas con la independencia de Cataluña, han sido movilizados para 



Dossier Ple 10 
20 de juliol de 2021 

72 

 

participar en jornadas de protesta política, incluso en algunas clases se han 
dado charlas de independentismo. 

Por todos estos motivos es necesario la incorporación al sistema educativo 
del «Pin parental''. 

¿Qué es el «Pin parental»? Es una solicitud en formato de documento es-
tándar que, firmada por los padres o tutores legales de los alumnos va dirigi-
da a los directores de los centros educativos para que den información previa 
de las actividades que el centro llevará a cabo sobre cualquier materia (char-
la, taller...) que afecte a cuestiones morales y que pueden resultar intrusivas 
para la conciencia e intimidad de los alumnos. Por consiguiente, mediante el 
«Pin parental» se formaliza la autorización/consentimiento expreso de los 
padres o tutores legales para que los alumnos puedan recibir o realizar o 
participar en tales actividades. 

El «Pin parental» es necesario para que los alumnos y las familias puedan 
oponerse, impugnar o rechazar cualquier tipo de adoctrinamiento ideológico. 

Así pues, desde el Grupo Parlamentario VOX en Cataluña trabajaremos por 
una educación libre de cualquier tipo de ideología en las aulas. Votaremos en 
contra de cualquier normativa que pueda atentar contra la libertad de los 
padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales o que vulneren la 
patria potestad. 

En VOX no permitiremos que el Gobierno suplante el derecho inalienable de 
los padres a educar a los hijos. Defenderemos que la familia es la base de 
nuestra sociedad, una institución previa al Estado, que éste debe proteger. Y 
el «Pin parental» es precisamente una herramienta para proteger a las famili-
as que defiende el derecho de los padres a proteger a sus hijos de discursos 
ideológicos y sectarios. 

El «Pin parental» es un documento en donde se recoge la conformidad o 
disconformidad de los padres en la participación de sus hijos en todas las 
actividades impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo. 
De este modo, se asegura la no intromisión de cualquier tipo de ideología en 
las aulas. Porque las escuelas están para enseñar, no para adoctrinar. El «Pin 
parental» no cuestiona el trabajo de los profesores en el aula sino que refuer-
za su autoridad y evita que cualquier persona con intereses ideológicos pue-
da arrogarse la autoridad de los profesores. 

Además, este mecanismo asiste a los padres que quieren controlar la educa-
ción sexual que reciben sus hijos en el colegio. También a aquellos padres 
que, independientemente de sus convicciones políticas, que no quieren que 
su hijo acuda a sesiones extraescolares en temas como religión o cualquier 
aspecto ideológico. 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:  

1. Suprimir cualquier programa o plan educativo de educación afectivo-
sexual en las aulas que tenga como objeto adoctrinar a los menores y que se 
financie con recursos públicos. 

2. Garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el mo-
delo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes 
públicos en la formación ideológica de los alumnos. 

3. Establecer la obligatoriedad del previo consentimiento individualizado de 
los padres («Pin parental») para la realización de cualquier actividad de con-
tenido ideológico que no sea conforme con el ideario publicado por el centro 
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y que no haya sido previamente aceptada por los padres después de habérse-
le informado con antelación suficiente y de manera adecuada. 

Palacio del Parlamento, 12 de julio de 2021 

Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-
to; Manuel Jesús Acosta Elías, diputado; GP VOX 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 11498 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021 

GRUP MIXT (REG. 11498) 

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 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu (tram. 302-
00020/13). 

Esmena 1 
Grup Mixt 
D'addició a l'apartat 1, 

1. Suprimir cualquier programa o plan educativo de educación afectivo-
sexual en las aulas que no forme parte del currículum educativo obligatorio 
y que tenga como objeto adoctrinar a los menores y que se financie con re-
cursos públicos. 

Esmena 2 
Grup Mixt 
D'addició d'un nou apartat 2 bis, 

2 bis. Garantizar el mantenimiento del Servei d'Educació de Catalunya, 
sistema mixto formado por centros educativos públicos y privados sosteni-
dos con recursos públicos, garantizando en todo caso la estabilidad, la vi-
gencia y la suficiencia de los conciertos educativos que se prestan de mane-
ra respetuosa con la normativa. 

Esmena 3 
Grup Mixt 
D'addició d'un nou apartat 2 ter, 

2 ter. Mantener, a través del Servei d'Educació de Catalunya, el sosteni-
miento de fondos públicos para la oferta de educación diferenciada en Cata-
luña.  

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021 

Alejandro Fernández Álvarez Eva Parera i Escrichs 
President-portaveu del GM Diputada del GM 
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Punt 27 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret  a 
interrompre voluntàriament l'embaràs al sistema sanitari 

302-00019/13 

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG 

Reg. 10242 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021 

A la Mesa del Parlament 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Laia Estrada Cañón, diputada del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Gua-
nyar, 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 el 
dret a interrompre voluntàriament l'embaràs al sistema sanitari (tram. 300-
00022/13). 

Moció 

La fi de la República i la instauració de la dictadura franquista van 
il·legalitzar el dret a l'avortament, per la qual cosa les dones gestants que 
volien interrompre voluntàriament el seu embaràs es veien obligades a sortir 
de l'estat espanyol per poder exercir aquest dret. 

No va ser fins l'any 1985, amb l'aprovació de la Llei Orgànica 9/1985 de 5 de 
juliol, de reforma de l'article 417 bis del Codi Penal, que es va recuperar 
aquest dret sota tres premises, risc greu per a la salut física o mental de la 
gestant (supòstit terapèutic), violació (supòsit criminològic) i malformacions 
en el fetus (supòsit eugenèsic), despenalitzant així el dret a l'avortament. 
Tanmateix, els avortaments es practicaven en clíniques privades ja que els 
metges que es van especialitzar estaven a la sanitat privada. 

El 2010 es va aprovar la Llei Orgànica 2/2010 que va obrir la porta a poder 
avortar a dones de 16 i 17 anys sense el consentiment familiar. Però amb el 
govern estatal del PP (Llei orgànica 11/2015) això va quedar anul·lat, reque-
rint a les menors d'un permís patern per poder avortar. Malgrat l'avenç que 
va suposar aquesta llei pels drets sexuals i reproductius de les dones, la seva 
implementació no va trencar amb la dinàmica de realitzar les interrupcions 
voluntàries de l'embaràs (IVE) a la sanitat privada i va quedar instituciona-
litzada. 

La realitat és que onze anys després de l'aprovació de la llei de l'avortament 
el Departament de Salut ha estat incapaç d'integrar la pràctica de la IVE dins 
de la cartera de serveis dels centres sanitaris públics, fet que possibilita que 
s'estiguin externalitzant a centres sanitaris privats especialitzats. Això no 
només facilita la criminalització i assenyalament de dones i professionals 
(segons l'ACAI des de 2010, 8.000 dones han estat assetjades per fonamen-
talistes davant de clíniques on es practiquen avortaments), sinó que permet 
un negoci encobert amb els avortaments voluntaris a la privada, genera un 
injustificable greuge classista i vulnera reiteradament el dret a les dones de 
ser ateses a la xarxa sanitària pública. 

La problemàtica, però, es veu encara més agreujada amb l'objecció de cons-
ciència (tant la individual —dret protegit— com la col·lectiva —dret no 
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reconegut) d'alguns professionals, avalada pels patronats dels centres on, en 
la majoria de casos, a més, hi ha present l'església. Una problemàtica que es 
veu accentuada en territoris rurals on, davant l'absència de clíniques concer-
tades especialitzades i ASSIR autoritzats per fer avortaments, les dones són 
obligades a fer molts quilòmetres per poder exercir el seu dret a una IVE. 

Al Principat de Catalunya existeix la possibilitat de realitzar una IVE mitjan-
çant dos mètodes, el farmacològic (fins a les 9 setmanes de gestació) i el 
mètode instrumental (fins les 14 setmanes). D'una banda, per al mètode far-
macològic els centres d'elecció són en la seva gran majoria els ASSIR de 
referència del Servei Català de la Salut. Ara bé, el passat 2019 a un 40% de 
les comarques catalanes (Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ri-
bagorça, Solsonès, Segarra, Conca de Barberà, Terra Alta, Montsià, Ribera 
d'Ebre, Priorat, Garrigues, Moianès, Pla de l'Estany, Cerdanya, Alt Urgell i 
Berguedà) les dones no disposaven de cap centre autoritzat per realitzar IVE 
farmacològiques. El cas més flagrant és la zona de l'Alt Pirineu i l'Aran, on 
en cap de les seves comarques existeix la possibilitat d'avortar de forma far-
macològica. 

D'altra banda, les IVE amb mètode instrumental són realitzades en les clíni-
ques acreditades i especialitzades. A Catalunya hi ha un total de 10 clíniques 
acreditades repartides entre les demarcacions de Barcelona (7), Girona (2) i 
Tarragona (1), essent 0 a la demarcació de Lleida. En el cas de les IVE de 
més de 14 setmanes de gestació, el nombre de clíniques es redueix a 5: 1 a 
Girona i 4 Barcelona (Font: Servei Català de Salut, 2020), no oferint el ser-
vei ni a la demarcació de Tarragona ni a la de Lleida. 

Per tant, és evident que la distribució del circuit d'atenció a la IVE suposa 
una barrera territorial en diferents aspectes doncs, les regions sanitàries de 
l'Alt Pirineu i Aran, Lleida, Terres de l'Ebre, Tarragona i Catalunya Central 
queden moltes vegades desproveïdes d'aquest servei. 

Finalment, cal recordar que el dret a la protecció de la salut hauria d'incloure, 
més enllà de la mera absència de malalties, la garantia dels Drets Sexuals i 
Reproductius que estan íntimament relacionats amb el dret a la vida, a la 
integritat física i moral, així com al lliure desenvolupament de la personali-
tat. No només cal garantir legalment aquests drets, sinó també desplegar 
polítiques públiques que facin efectiva la seva realització. En aquest sentit, 
cal proveir informació i garantir, juntament amb l'educació sexual al llarg de 
la vida, un accés universal i gratuït als serveis de salut sexual i reproductiva 
que incloguin la planificació familiar i l'anticoncepció, l'accés a l'avortament, 
prevenció d'embarassos no desitjats i prevenció del VIH i ITS des d'una 
perspectiva feminista i de diversitats sexuals. 

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

1. Desplegar el Reglament de la Llei 9/2017, d'universalització de la sanitat a 
Catalunya, incloent en el redactat l'accés a l'atenció de salut sexual i repro-
ductiva de totes les dones i persones embarassades que es trobin a Catalunya, 
inclòs l'accés a la interrupció voluntària de l'embaràs. 

2. Anul·lar, per part del Departament de Salut, els convenis públics o con-
tractes en centres sanitaris on es practiquen objeccions de consciència com a 
mandat institucional, en molts casos avalades pels patronats dels centres on 
l'església en forma part. 

3. Garantir que no es produeixin objeccions col·lectives ni institucionals 
respecte la pràctica de la IVE. 
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4. Crear unitats especialitzades en la IVE als hospitals de referència de cada 
regió sanitària amb l'objectiu que les IVEs s'assumeixin des de la sanitat públi-
ca i no siguin derivades a centres privats i concertats en tots els territoris. 

5. Garantir ASSIR autoritzats per dur a terme avortaments farmacològics en 
totes les regions sanitàries. 

6. Garantir a tot el territori l'opció d'elecció del mètode farmacològic o ins-
trumental de forma igualitària i que la informació per l'elecció sigui basada 
en l'evidència, el confort i la tria de la dona, exclusivament. 

7. Vetllar perquè la informació sobre l'avortament sigui veraç, accessible, 
adaptada i de proximitat per a tot la ciutadania, en relació a tots els procedi-
ments mèdics que s'utilitzen per a la IVE i els tràmits que suposa. 

8. Implementar l'article 8 de la LO 2/2010 sobre la formació de professionals 
de la salut amb perspectiva de gènere en els programes curriculars de les 
carreres relacionades amb la medicina i les ciències de la salut, incloent la 
investigació  i formació en la pràctica clínica de la interrupció voluntària de 
l'embaràs. 

9. Generar un espai de referència en l'acompanyament, la recerca, la forma-
ció i la tècnica de l'avortament i, a la vegada, que pugui fer el seguiment, 
avaluar i incidir en el retiment de comptes de forma independent. 

10. Combatre els assetjaments per part de grups fonamentalistes contra do-
nes i professionals que accedeixen als centres que practiquen avortaments. 

11. Impulsar l'Educació Afectiva i Sexual integral com a element fonamental 
els currículums educatius, de forma obligatòria, amb l'objectiu d'ajudar les 
persones a obtenir les eines i la informació per prendre decisions lliures, 
autònomes i informades sobre el sexe i la sexualitat. 

12. Garantir l'equitat menstrual i anticonceptiva, avançant cap a l'anticon-
cepció universal i gratuïta per tal de superar les barreres econòmiques exis-
tents. 

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2021 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Laia Estrada Cañón, diputada, GP CUP-
NCG 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 11515, 11539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 11515) 

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 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a interrompre voluntàriament 
l'embaràs al sistema sanitari (tram. 302-00019/13). 
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Esmena 1 
GP de Ciutadans 
De supressió i addició  

3. Recordar que l'objecció de consciència és un dret individual dels metges, 
mai dels centres, i garantir que aquest dret individual sigui sempre compati-
ble amb el dret a la IVE a tot el territori. 

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021 

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 11539) 

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 el dret a interrompre voluntàriament l'embaràs al 
sistema sanitari (tram. 302-00019/13). 

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

Aprovar el Reglament de desplegament de la Llei 9/2017, d'universalització 
de la sanitat a Catalunya, i garantir l'accés a l'atenció de salut sexual i repro-
ductiva de les dones i persones embarassades, d'acord amb allò establert a 
l'article 2 de la Llei, que es trobin a Catalunya, inclòs l'accés a la interrup-
ció voluntària de l'embaràs. 

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

No prioritzar, sempre que es pugui garantir l'equitat territorial, els convenis 
públics o contractes en centres sanitaris on es practiquen objeccions de cons-
ciència com a mandat institucional, en molts casos avalades pels patronats 
dels centres on l'església en forma part.  

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

Vetllar perquè no es produeixin objeccions col·lectives ni institucionals en la 
pràctica de la IVE. 



Dossier Ple 10 
20 de juliol de 2021 

78 

 

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

Garantir la realització d'IVE als hospitals de referència de cada regió sanità-
ria amb l'objectiu que les IVE's s'assumeixin, sempre que sigui possible, des 
de la sanitat pública i no siguin derivades a centres privats i concertats en 
tots els territoris. 

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

Garantir l'existència d'ASSIR autoritzats per realitzar avortaments farmaco-
lògics en totes les regions sanitàries. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 8 

Instar al Ministeri d'Educació a impulsar l'article 8 de la LO 2/2010 sobre la 
formació de professionals de la salut amb perspectiva de gènere en els pro-
grames curriculars de les carreres relacionades amb la medicina i les ciències 
de la salut, incloent la investigació i formació en la pràctica clínica de la 
interrupció voluntària de l'embaràs. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació i addició del punt 9 

Treballar per assegurar un espai de referència tant a nivell assistencial 
com científic en l'acompanyament, la recerca, la formació i la tècnica de 
l'IVE i, a la vegada, que pugui fer el seguiment, avaluar i incidir en el reti-
ment de comptes de forma independent. 

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació i addició del punt 10 

Dissenyar una estratègia dels departaments competents per vetllar pel dret 
de dones i professionals que accedeixen als centres que practiquen avorta-
ments, alhora que es protegeixen dels assetjaments per parts de grups 
fonamentalistes, sense que el dret a manifestació es vegi alterat. 

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021 

Mònica Sales de la Cruz Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
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Punt 28 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la femi-
nització del Cos de Bombers de la Generalitat 

302-00022/13 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 10245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, Núria Picas Albets, diputada del Grup Parlamentari d'Esquerra Repu-
blicana, d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la feminització del Cos de Bombers de la Generalitat (tram. 300-
00025/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya:  

1. Es reafirma en el seu compromís de feminitzar de manera urgent el Depar-
tament d'Interior i, especialment, el Cos de Bombers de la Generalitat on 
només hi ha 50 dones respecte els 2.500 professionals del cos, és a dir, un 
2% del total; una xifra que assenyala que, en l'àmbit de les emergències, les 
dones es troben infrarepresentades. 

2. Insta el Govern de la Generalitat a:  

a) Desplegar les accions necessàries per incrementar el nombre de dones al 
Cos de Bombers, incloent l'adopció d'un pla d'igualtat del cos que parteixi 
d'una diagnosi prèvia per tal de revertir les desigualtats existents. 

b) Realitzar un estudi que analitzi les proves físiques d'accés i que identifi-
qui, aplicant la perspectiva de gènere, les proves d'accés que garantirien la 
igualtat d'oportunitats de dones i homes, com ara l'establiment de barems 
diferents de puntuació o l'aplicació d'un increment percentual sobre la puntu-
ació total obtinguda per les dones en les proves físiques. 

c) Incrementar la visibilitat i la presència de dones bomberes referents a 
través d'accions de difusió, així com millorar la promoció de les dones en els 
càrrecs de comandament del Cos de Bombers, aconseguint més lideratges 
femenins, i normalitzant així el paper de les dones al cos. 

d) Adaptar els llocs de treball de les dones en casos d'embaràs o lactància, 
donant servei al parc més proper al seu domicili, i incloent les condicions 
laborals pel que fa al treball operatiu com per exemple, seguir dedicant el 
20% del temps en el manteniment físic i la formació obligatòria contínua de 
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

e) Reduir les desigualtats en les què es troben les dones bomberes pel que fa 
a vestuaris, dutxes i estances de descans, habilitant espais concrets per a les 
dones. 

f) Adaptar l'uniforme diari així com també els EPI's (Equip Personal d'Inter-
venció) i l'equipament per a realitzar tasques especials per tal de millorar les 
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condicions laborals de les dones, amb un tallatge adequat i que s'ajusti a les 
dimensions anatòmiques de les dones del Cos de Bombers. 

g) Establir des del Departament d'Igualtat i Feminismes mecanismes d'asses-
sorament i de seguiment de les mesures proposades pel Departament d'Inte-
rior per fer efectiva la feminització del Cos de Bombers de Catalunya. 

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2021 

Marta Vilalta i Torres, portaveu; Núria Picas Albets, diputada, GP ERC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 11531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - UN NOU 
CICLE PER GUANYAR (REG. 11531) 

A la Mesa del Parlament 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Basha Changue Canalejo, diputada 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 Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la feminització del Cos de Bombers de la Generali-
tat (tram. 302-00022/13). 

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

2. Insta el Govern de la Generalitat a:  

a) Desplegar les accions necessàries per incrementar el nombre de dones al 
Cos de Bombers, incloent l'adopció d'un pla d'igualtat de gènere del cos que 
parteixi d'una diagnosi prèvia per tal de revertir les desiguaefectiva la femi-
nització del Cos de Bombers de Catalunya. 

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

b) Realitzar un estudi que analitzi les proves físiques d'accés i que identifi-
qui, aplicant la perspectiva de gènere, les proves d'accés que garantirien la 
igualtat d'oportunitats de dones i homes, com ara l'establiment de barems 
diferents de puntuació o l'aplicació d'un increment percentual sobre la puntu-
ació total obtinguda per les dones en les proves físiques. 

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021 

Eulàlia Reguant i Cura Basha Changue Canalejo 
Portaveu del GP CUP-NCG Diputada del GP CUP-NCG 
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Punt 29 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

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

302-00023/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 10246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021 

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 social (tram. 300-00023/13). 

Moció 

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

1. Presentar, abans de finalitzar l'any 2021, el I Informe de la Situació Social 
de Catalunya, de caràcter anual que reculli totes les dades dels àmbits, social, 
educatiu i sanitari més destacats que permetin analitzar la situació actual i 
l'evolució a partir de la publicació anual d'aquest informe. 

2. Incrementar, en el pròxim projecte de pressupostos de la Generalitat, l'Ín-
dex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) en un 5,03%, el mateix 
percentatge en què s'ha incrementat l'IPREM a nivell estatal. 

3. Dissenyar la tramitació única de la Renda Garantida de Ciutadania i l'In-
grés Mínim Vital, mitjançant l'acord amb el Govern d'Espanya, adaptant els 
requeriments d'ambdues prestacions i caminar cap a una ventaneta única de 
prestacions. 

4. Revisar, en el termini de sis mesos, la cartera de prestacions econòmiques 
de caràcter social per optimitzar la complementarietat amb el sistema de 
renda garantida, unificant altres ajudes, suports i prestacions existent i bus-
cant l'eficiència tant del sistema com dels mecanismes d'accés. 

5. Reduir de forma urgent la llarga llista d'espera per accedir a una prestació 
de la Llei d'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència reduint la trami-
tació a un únic procediment per al reconeixement de la situació de depen-
dència i del dret a les prestacions, situar als professionals especialitzats com 
a empleats públics de referència, centralitzar la tramitació i facilitar l'accés al 
sistema per mitjà de la via telemàtica. 

6. Incloure el sector residencial als equips de valoració de la PIA per alleu-
gerir l'ocupació de les places residencials i reduir les llistes d'espera. 

7. Revertir la privatització de l'assistència mèdica als centres residencials 
catalans, assegurant que, en el termini d'un any, el 25% dels centres residen-
cials siguin de titularitat pública. 

8. Concertar, com a mínim, 2.000 noves places residencials abans de l'agost 
de 2022 per garantir cures de qualitat a les persones grans. El 10% d'aquestes 
places residencials i de centre de dia hauran de ser destinades a persones 
amb discapacitat. 

9. Crear el Comissionat per la Lluita contra la Pobresa Infantil a Catalunya. 
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10. Equiparar les prestacions socials que depenen de la Generalitat de Cata-
lunya de les famílies monomarentals i nombroses. 

11. Revisar, simplificar i aplicar de forma efectiva els protocols de protecció 
a la infància en risc, en totes les seves variables, amb especial atenció en 
l'àmbit escolar i sanitari. 

12. Articular un sistema públic que garanteixi l'accés al lleure educatiu a tots 
els infants i adolescents, prioritzant l'alumnat vulnerable i d'entorns d'una 
major complexitat, dotant-lo dels recursos necessaris perquè esdevingui una 
mesura de caire estructural en el desenvolupament integral de la infància i 
adolescència. 

13. Assegurar l'alimentació durant els 365 dies l'any dels infants i adoles-
cents en situació de vulnerabilitat mitjançant la implantació d'un sistema de 
pagament via targeta que permeti la compra d'aliments en qualsevol establi-
ment alimentari de Catalunya. 

14. Garantir la suficiència alimentària de l'alumnat vulnerable, a les escoles i 
instituts a través de la revisió permanent dels criteris de renda per a atorgar 
els ajuts de menjador escolar, per garantir l'accés al servei a l'alumnat que ho 
necessiti durant qualsevol moment del curs escolar, incorporant els professi-
onals necessaris als instituts per fer una correcta detecció i atendre adequa-
dament aquesta nova emergència a les aules. 

15. Accelerar el Pla d'Educació Digital i prioritzar la distribució de mitjans i 
capacitació entre l'alumnat vulnerable de tots els nivells educatius, així com 
els centres d'alta i màxima complexitat, per tal de garantir la igualtat d'opor-
tunitats educatives. 

16. Signar, de manera urgent, un nou contracte programa de Serveis Socials 
2021-2025, que asseguri un increment econòmic 40% de la inversió del con-
tracte al final del període. 

17. Actualitzar la Cartera de Serveis associada a la Llei 12/2007, d'11 d'oc-
tubre, de serveis socials, congelada des de l'any 2011. 

18. Garantir un servei ocupacional integral a totes les persones en el moment 
de la seva pèrdua del lloc de treball, posant en marxa uns serveis d'interme-
diació a fi de realitzar una ràpida cassació amb les ofertes disponibles en el 
mercat de treball  i aportant l'acompanyament i formació necessari per relli-
gar oferta i demanda. 

19. Identificar uns determinats programes laborals segons el tram d'edat. 

20. Posar en marxa un Pla de xoc per proporcionar competències i acredita-
ció professional per totes les persones treballadores d'entre 16 a 64 anys, 
amb una priorització de les dones i les persones en situació d'atur de llarga 
durada, de manera que permeti a la persona en situació d'atur disposar del 
coneixement adequat i el seu reconeixement. 

21. Posar en marxa ajuts retornables per a joves adreçats al pagament de 
l'entrada d'un pis (30% del preu de l'habitatge) en habitatges de segona mà 
de mercat lliure que no tinguin un preu/m2 superior al mòdul de protecció 
oficial, sempre que la hipoteca representi menys del 30% del sou dels com-
pradors i que aquests tinguin 35 anys o menys. Els habitatges adquirits s'hau-
ran de qualificar de protecció oficial  i l'ajut rebut s'haurà de retornar en un 
termini màxim de 50 anys. 
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22. Habilitar una convocatòria d'ajuts de lloguer permanentment oberta que 
permeti als ciutadans i ciutadanes demanar una ajuda en qualsevol moment 
de l'any. 

23. Adquirir, en un any, 1000 habitatges com a mesura de xoc que permeti 
alleugerir les llistes de meses d'emergència habitacional. 

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 11522, 11527, 11530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
20.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 11522) 

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 social (tram. 302-00023/13). 

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

Presentar, abans de finalitzar l'any 2021, I´Informe sobre l´Estat dels Serveis 
Socials a Catalunya, de caràcter anual que reculli totes les dades destacades i 
aquelles dels àmbits educatiu i sanitari vinculats als serveis socials, que 
permetin analitzar la situació actual i l'evolució a partir de la publicació anu-
al d'aquest informe. 

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

Incrementar, en el projecte de llei dels pressupostos de la Generalitat per al 
2022, l'índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) en un 5,03%, el 
mateix percentatge en què s'ha incrementat l'IPREM a nivell estatal. 

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

Dissenyar la tramitació única de la renda garantida de ciutadania i l'ingrés 
mínim vital, mitjançant l'acord amb el Govern d'Espanya, pel traspàs eco-
nòmic i de gestió de l'IMV a la Generalitat de Catalunya, adaptant els reque-
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riments d'ambdues prestacions i caminar cap a una finestreta única de presta-
cions. 

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

Revisar, en el termini de sis mesos, la cartera de prestacions econòmiques de 
caràcter social per optimitzar la complementarietat amb el sistema de renda 
garantida, unificant altres ajudes, suports i prestacions existents i buscant 
l'eficiència tant del sistema com dels mecanismes d'accés. 

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

Reduir de forma urgent la llarga llista d'espera per accedir a una prestació de 
la Llei d'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència reduint la tramita-
ció a un únic procediment per al reconeixement de la situació de dependèn-
cia i del dret a les prestacions, situar als professionals especialitats com a 
empleats públics de referència, centralitzar la tramitació i facilitar l'accés al 
sistema per mitjà de la via telemàtica. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 8 

Dins del marc de la planificació territorial, i a partir de les conclusions del 
Grup de Treball que s´ha d´impulsar des del Parlament, avaluar el número 
de places que es necessiten a Catalunya. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació del punt 9 

Prioritzar la pobresa infantil en el marc de l'estratègia catalana per a la 
eradicació de la pobresa. 

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De supressió del punt 13 

Assegurar l'alimentació durant els 365 dies l'any dels infants i adolescents en 
situació de vulnerabilitat mitjançant la implantació d'un sistema de pagament 
via targeta que permeti la compra d'aliments en qualsevol establiment ali-
mentari de Catalunya. 
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Esmena 9 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana, 
De supressió del punt 14 

Garantir la suficiència alimentària de l'alumnat vulnerable a través dels ajuts 
individuals de menjador, a les escoles i instituts a través de la revisió perma-
nent dels criteris de renda per atorgar els ajuts de menjador escolar, per ga-
rantir garantint l'accés al servei a l'alumnat que ho necessiti durant qualsevol 
moment del curs escolar, incorporant els professionals necessaris als instituts 
per fer una correcta detecció i atendre adequadament aquesta nova emergèn-
cia a les aules. 

Esmena 10 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana, 
De modificació del punt 15 

Seguir el desplegament accelerat del Pla d'Educació Digital i prioritzar la 
distribució de mitjans i capacitació entre l'alumnat vulnerable de tots els 
nivells educatius, així com els centres d'alta i màxima complexitat, per tal de 
garantir la igualtat d'oportunitats educatives. 

Esmena 11 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana, 
De modificació del punt 16 

Signar el nou contracte programa de Serveis Socials 2022-2025, que garan-
teixi els servies bàsics. 

Esmena 12 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana 
De modificació i supressió del punt 17 

Actualitzar la Cartera de serveis socials 2010-2011 derivada de la Llei 
1272007, d'11 d'octubre, de serveis socials congelada des de l'any 2011. 

Esmena 13 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana, 
D'addició del punt 21 

Instar al Govern d'Espanya perquè incorpori al futur Plan Estatal de Vivi-
enda 2022-2025 un programa amb finançament garantit per tal que les Co-
munitats Autònomes puguin posar en marxa ajuts retornables per a joves 
adreçats al pagament de l'entrada d'un pis (30% del preu de l'habitatge) en 
habitatges de segona mà de mercat lliure que no tinguin un preu/m2 superior 
al mòdul de protecció oficial, sempre que la hipoteca representi menys del 30 
% del sou dels compradors i que aquests tinguin 35 anys o menys. Els habi-
tatges adquirits s'hauran de qualificar de protecció oficial i l'ajut rebut s'haurà 
de retornar en un termini màxim de 59 anys. 
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Esmena 14 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana, 
D'addició del punt 22 

Habilitar una convocatòria d'ajuts de lloguer permanentment oberta que 
permeti als ciutadans i ciutadanes demanar una ajuda en qualsevol moment 
de l'any sempre que l'aportació del Govern d'Espanya estigui garantida en 
un mínim del 70% de l'import dels ajuts concedits, tal i com es preveu a la 
normativa reguladora del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 . 

Esmena 15 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana, 
De modificació del punt 23 

Obtenir, en un any, 1.000 habitatges com a mesura de xoc que permeti 
alleugerir les llistes de meses d'emergència habitacional. 

Palau del Parlament, 19 de juliol 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. 11527) 

A la Mesa del Parlament 

David Cid Colomer, portaveu, Jessica González Herrera, diputada del Grup 
Parlamentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació social (tram. 302-
00023/13). 

Esmena 1 
GP d'En Comú Podem 
D'addició al punt 1 

1. Presentar, abans de finalitzar l'any 2021, el I Informe de la Situació Social 
de Catalunya, de caràcter anual que reculli totes les dades dels àmbits, social, 
educatiu i sanitari més destacats, amb perspectiva d'infància, de gènere i 
intercultural, que permetin analitzar la situació actual i l'evolució a partir de 
la publicació anual d'aquest informe. 

Esmena 2 
GP d'En Comú Podem 
D'addició al punt 3 

3. Dissenyar la tramitació única de la Renda Garantida de Ciutadania i l'In-
grés Mínim Vital, mitjançant l'acord amb el Govern d'Espanya, adaptant els 
requeriments d'ambdues prestacions i caminar cap a una finestreta única de 
prestacions, i impulsant amb celeritat la tramitació de la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de 
ciutadania.  
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Esmena 3 
GP d'En Comú Podem 
D'addició al punt 7 

7. Revertir la privatització de l'assistència mèdica als centres residencials 
catalans, assegurant que, en el termini d'un any, el 25% dels centres residen-
cials siguin de titularitat pública i treballar per a que la integració social i 
sanitària garanteixi l'atenció sanitària pública a la totalitat dels centres 
residencials.  

Esmena 4 
GP d'En Comú Podem 
De modificació del punt 8 

8. Concertar Crear, com a mínim, 2.000 noves places residencials de titula-
ritat pública o concertades amb el tercer sector social, abans de l'agost de 
2022 per garantir cures de qualitat a les persones grans. El 10% d'aquestes 
places residencials i de centre de dia hauran de ser destinades a persones 
amb discapacitat. 

Esmena 5 
GP d'En Comú Podem 
D'addició al punt 17 

17. Actualitzar, pel 2022, la Cartera de Serveis associada a la Llei 12/2007, 
d'11 d'octubre, de serveis socials, congelada des de l'any 2011. 

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021 

David Cid Colomer Jessica González Herrera 
Portaveu del GP ECP Diputada del GP ECP 

 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - UN NOU 
CICLE PER GUANYAR (REG. 11530) 

A la Mesa del Parlament 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Basha Changue Canalejo, diputada 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 Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la situació social (tram. 302-00023/13). 

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

2. Incrementar, en el pròxim projecte de pressupostos de la Generalitat, l'Ín-
dex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) en un 5,03%, el mateix 
percentatge en què s'ha incrementat l'IPREM a nivell estatal, per donar com-
pliment a la disposició adicional 17.3 dels pressupostos de la Generalitat de 
l'exercici 2020 actualment prorrogats a l'exercici 2021 i, per tant, vigents. 



Dossier Ple 10 
20 de juliol de 2021 

88 

 

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

3. Dissenyar la tramitació única de la Renda Garantida de Ciutadania i l'In-
grés Mínim Vital, mitjançant l'acord amb el Govern d'Espanya, adaptant els 
requeriments d'ambdues prestacions i caminar cap a una ventaneta gestió 
única de prestacions a través del SOC. 

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

7. Revertir la privatització de l'assistència mèdica als centres residencials 
catalans i avançar cap a un model de residències de titularitat, gestió i apro-
visionament públic assegurant que, en el termini d'1any, assegurant que, en 
el termini d'un any, el 25% dels centres residencials siguin de titularitat pú-
blica. 

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

12. Articular un sistema públic que garanteixi l'accés al lleure educatiu a tots 
els infants i adolescents, prioritzant l'alumnat vulnerable i d'entorns d'una 
major en situacions de vulnerabilitat i complexitat, dotant-lo dels recursos 
necessaris perquè esdevingui una mesura de caire estructural en el desenvo-
lupament integral de la infància i adolescència. 

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

13. Assegurar l'alimentació durant els 365 dies l'any dels infants i adoles-
cents en situació de vulnerabilitat mitjançant la implantació d'un sistema de 
pagament via com la targeta moneder que permeti la compra d'aliments en 
qualsevol establiment alimentari de Catalunya. 

Esmena 6 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De modificació 

14. Garantir la suficiència alimentària de l'alumnat vulnerable en situacions 
de vulnerabilitat i complexitat, a les escoles i instituts a través de la revisió 
permanent dels criteris de renda per a atorgar els ajuts de menjador escolar, 
per garantir l'accés al servei a l'alumnat que ho necessiti durant qualsevol 
moment del curs escolar, incorporant els professionals necessaris als instituts 
per fer una correcta detecció i atendre adequadament aquesta nova emergèn-
cia a les aules. 



Dossier Ple 10 
20 de juliol de 2021 

89 

 

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

16. Signar amb les administracions locals, de manera urgent, un nou con-
tracte programa de Serveis Socials 2021-2025, que asseguri un increment 
econòmic 40% de la inversió del contracte al final del període. 

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

18. Garantir un servei ocupacional integral a totes les persones en el moment 
de la seva pèrdua del lloc de treball, posant en marxa uns serveis d'interme-
diació a fi de realitzar una ràpida cassació amb les ofertes disponibles en el 
mercat de treball i aportant l'acompanyament i formació necessari per relli-
gar oferta i demanda. 

Esmena 9 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De supressió 

19. Identificar uns determinats programes laborals segons el tram d'edat. 

Esmena 10 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De supressió 

23. Adquirir, en un any, 1000 habitatges com a mesura de xoc que permeti 
alleugerir les llistes de meses d'emergència habitacional. 

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021 

Eulàlia Reguant i Cura Basha Changue Canalejo 
Portaveu del GP CUP-NCG Diputada del GP CUP-NCG 
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