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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 1139/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 4/2021, pel qual es modifiquen determinats aspectes 
del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a 
conseqüència de la pandèmia generada per la COVID-19
203-00084/12

ADOPCIÓ

Diputació Permanent, sessió 7, 24.02.2021, DSPC-D 7

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 24 de febrer de 2021, ha debatut 
el Decret llei 4/2021, del 19 de gener, pel qual es modifiquen determinats aspectes 
del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a conseqüència de la 
pandèmia generada per la COVID-19 (tram. 203-00084/12), i ha aprovat la resolució 
següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parla-
ment, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 4/2021, del 19 de gener, pel qual es modifiquen determinats aspectes del 
règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a conseqüència de la pan-
dèmia generada per la COVID-19.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2021
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 1140/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 2/2021, d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació 
en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les 
conseqüències de la COVID-19
203-00082/12

ADOPCIÓ

Diputació Permanent, sessió 7, 24.02.2021, DSPC-D 7

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 24 de febrer de 2021, ha debatut 
el Decret llei 2/2021, del 12 de gener, d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educa-
ció en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de 
la COVID-19 (tram. 203-00082/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord 
amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret 
llei 2/2021, del 12 de gener, d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació en el lleu-
re i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2021
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i Ramió
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Resolució 1141/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 7/2021, de mesures extraordinàries en matèria de 
cooperatives, empreses i entitats de l’economia social, com a 
conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i de modificació 
del Decret llei 16/2020, del 5 de maig, de mesures urgents 
complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter 
social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19
203-00087/12

ADOPCIÓ

Diputació Permanent, sessió 7, 24.02.2021, DSPC-D 7

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 24 de febrer de 2021, ha debatut el 
Decret llei 7/2021, del 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria de coopera-
tives, empreses i entitats de l’economia social, com a conseqüència de la crisi derivada 
de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 16/2020, del 5 de maig, de mesures 
urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, con-
tractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (tram. 203-00087/12), i ha aprovat la 
resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del 
Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 7/2021, del 9 de febrer, de mesures extraordinàries en matèria de coope-
ratives, empreses i entitats de l’economia social, com a conseqüència de la crisi 
derivada de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 16/2020, del 5 de maig, 
de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter 
social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2021
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 1142/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 9/2021, de mesures extraordinàries de caràcter social i 
en l’àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 
i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures 
extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu
203-00089/12

ADOPCIÓ

Diputació Permanent, sessió 7, 24.02.2021, DSPC-D 7

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 24 de febrer de 2021, ha debatut 
el Decret llei 9/2021, del 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter social i 
en l’àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modificació 
del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social 
i de caràcter fiscal i administratiu (tram. 203-00089/12), i ha aprovat la resolució se-
güent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, 
s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 9/2021, del 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter social i en 
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l’àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modificació 
del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social 
i de caràcter fiscal i administratiu.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2021
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 1143/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 3/2021, de modificació de la Llei 15/2020, del 22 de 
desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana
203-00083/12

ADOPCIÓ

Diputació Permanent, sessió 7, 24.02.2021, DSPC-D 7

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 24 de febrer de 2021, ha deba-
tut el Decret llei 3/2021, del 12 de gener, de modificació de la Llei 15/2020, del 22 
de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana (tram. 203-00083/12), i 
ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del 
Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 3/2021, del 12 de gener, de modificació de la Llei 15/2020, del 22 de desem-
bre, de les àrees de promoció econòmica urbana.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2021
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 1144/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 5/2021, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic
203-00085/12

ADOPCIÓ

Diputació Permanent, sessió 7, 24.02.2021, DSPC-D 7

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 24 de febrer de 2021, ha deba-
tut el Decret llei 5/2021, del 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resi-
liència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i el seu sector públic (tram. 203-00085/12), i ha aprovat la resolució següent, que, 
d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de pu-
blicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de 

l’Estatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, vali-
da el Decret llei 5/2021, del 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a 
la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
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Resilièn cia i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya i el seu sector públic.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2021
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 1145/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 6/2021, de mesures de caràcter organitzatiu en els àmbits 
sanitari i penitenciari i de justícia juvenil
203-00086/12

ADOPCIÓ

Diputació Permanent, sessió 7, 24.02.2021, DSPC-D 7

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 24 de febrer de 2021, ha debatut 
el Decret llei 6/2021, del 9 de febrer, de mesures de caràcter organitzatiu en els àm-
bits sanitari i penitenciari i de justícia juvenil (tram. 203-00086/12), i ha aprovat la 
resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del 
Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 6/2021, del 9 de febrer, de mesures de caràcter organitzatiu en els àmbits 
sanitari i penitenciari i de justícia juvenil.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2021
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 1146/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 8/2021, pel qual s’adopten mesures organitzatives per 
a l’execució de l’estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la 
COVID-19 i es modifica l’article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril
203-00088/12

ADOPCIÓ

Diputació Permanent, sessió 7, 24.02.2021, DSPC-D 7

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 24 de febrer de 2021, ha debatut 
el Decret llei 8/2021, del 16 de febrer, pel qual s’adopten mesures organitzatives per a 
l’execució de l’estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la COVID-19 i es modi-
fica l’article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril (tram. 203-00088/12), i ha aprovat 
la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del 
Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 8/2021, del 16 de febrer, pel qual s’adopten mesures organitzatives per a 
l’execució de l’estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la COVID-19 i es mo-
difica l’article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2021
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i Ramió
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Resolució 1147/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 1/2021, pel qual es modifica la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i s’estableixen 
mesures correctores per equilibrar la presència de dones i homes
203-00081/12

ADOPCIÓ

Diputació Permanent, sessió 7, 24.02.2021, DSPC-D 7

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 24 de febrer de 2021, ha debatut 
el Decret llei 1/2021, del 12 de gener, pel qual es modifica la Llei 10/1994, de l’11 
de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i s’estableixen mesu-
res correctores per equilibrar la presència de dones i homes (tram. 203-00081/12), i 
ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del 
Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 1/2021, del 12 de gener, pel qual es modifica la Llei 10/1994, de l’11 de 
juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i s’estableixen mesures 
correctores per equilibrar la presència de dones i homes.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2021
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i Ramió
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4. Informació

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern, en 
substitució del president de la Generalitat, davant de la Diputació 
Permanent perquè informi sobre la violència que pateixen diverses 
ciutats i l’actuació dels Mossos d’Esquadra
361-00029/12

SOL·LICITUD, TRAMITACIÓ I TRAMESA A LA DIPUTACIÓ PERMANENT

Sol·licitud de compareixença: GP PSC-Units (reg. 89349).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit, acord de tramitació com a sessió informativa i tramesa a la Di-
putació Permanent: Mesa de la Diputació Permanent, 24.02.2021.

4.52.10. Compareixences

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

ANUNCI

Anunci: vicepresident del Govern (reg. 89384).
Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 24.02.2021.

A la Presidència del Parlament
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda, en substitució del president de la Generalitat d’acord amb el Decret 14/2020, 
de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat, i a l’empara del que 
preveuen els articles 172 del Reglament del Parlament de Catalunya

Sol·licito:
Comparèixer davant la Diputació Permanent, per tal d’informar sobre la garantia 

del dret a la llibertat d’expressió i de manifestació, i el manteniment de la seguretat 
ciutadana.

Barcelona, 24 de febrer de 2021
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda, en substitució del president de la Generalitat
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

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

SOL·LICITUD I TRAMESA A L’ÒRGAN COMPETENT

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament d’Interior (reg. 89359).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit i tramesa a l’òrgan competent: Mesa de la Diputació Permanent, 
24.02.2021.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió 8 de la Diputació Permanent

CONVOCADA PER AL 3 DE MARÇ DE 2021

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 76.1 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent de la 

Diputació Permanent, el 3 de març de 2021, a les 10.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Sol·licitud de compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del 

president de la Generalitat, davant de la Diputació Permanent perquè informi sobre 
la violència que pateixen diverses ciutats i l’actuació dels Mossos d’Esquadra. Tram. 
361-00029/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 
la sol·licitud de sessió informativa.

2. Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de 
la Generalitat, davant la Diputació Permanent per a informar sobre la garantia del 
dret a la llibertat d’expressió i de manifestació i el manteniment de la seguretat ciu-
tadana. Tram. 350-00022/12. Vicepresident del Govern de la Generalitat. Substan-
ciació.

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

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

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

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2021
El president, Roger Torrent i Ramió
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