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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de facilitació de l’activitat econòmica
200-00010/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 770)

Al preàmbul, paràgraf setè
On hi diu: 
«Així mateix, cal tenir en compte que la normativa en l’àmbit de l’ús dels mit-

jans electrònics en el sector públic va establir el model català d’administració elec-
trònica l’any 2010 per tal de permetre que les relacions de les administracions públi-
ques amb els ciutadans fossin més àgils, més eficaces i més eficients.»

Hi ha de dir: 
«Així mateix, cal tenir en compte que la normativa en l’àmbit de l’ús dels mit-

jans electrònics en el sector públic va establir el model català d’administració digi-
tal l’any 2010 per tal de permetre que les relacions de les administracions públiques 
amb els ciutadans fossin més àgils, més eficaces i més eficients.»

Al preàmbul, paràgraf onzè
On hi diu: 
«Pel que fa a la primera fita, els avenços dels darrers anys de les tecnologies de la 

informació i la comunicació fan possible que el model de relació evolucioni, de ma-
nera que les empreses no tan sols siguin al centre, sinó que treballin conjuntament 
amb l’Administració i facin possible la transformació tecnològica de les polítiques 
públiques. En aquest nou estadi, respectant el marc bàsic de la normativa de proce-
diment administratiu i el model català d’administració electrònica, [...]»

Hi ha de dir: 
«Pel que fa a la primera fita, els avenços dels darrers anys de les tecnologies de la 

informació i la comunicació fan possible que el model de relació evolucioni, de ma-
nera que les empreses no tan sols siguin al centre, sinó que treballin conjuntament 
amb l’Administració i facin possible la transformació tecnològica de les polítiques 
públiques. En aquest nou estadi, respectant el marc bàsic de la normativa de proce-
diment administratiu i el model català d’administració digital, [...]»

Al preàmbul, paràgraf dotzè
On hi diu: 
«Amb aquesta llei, la regulació de la relació amb les empreses és essencialment 

digital i està en concordança amb l’evolució del marc català d’administració electrò-
nica, sens perjudici de poder continuar prestant serveis per altres canals quan cal-
gui. L’empresa és la propietària de les seves dades i qui en manté el control.»

Hi ha de dir: 
«Amb aquesta llei, la regulació de la relació amb les empreses és essencialment 

digital i està en concordança amb l’evolució del marc català d’administració digi-
tal, sens perjudici de poder continuar prestant serveis per altres canals quan calgui. 
L’empresa és la propietària de les seves dades i qui en manté el control.»

Al preàmbul, paràgraf vint-i-novè
On hi diu: 
«El capítol segon regula les obligacions de les administracions d’oferir passarel-

les de pagament que permetin a les empreses fer el pagament a distància de les taxes 
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associades a un procediment. La plena aplicació de l’administració electrònica no-
més serà totalment efectiva si totes les fases de la tramitació es poden fer de forma 
electrònica, inclòs el pagament de les taxes.»

Hi ha de dir: 
«El capítol segon regula les obligacions de les administracions d’oferir passa-

rel·les de pagament que permetin a les empreses fer el pagament a distància de les 
taxes associades a un procediment. La plena aplicació de l’administració digital no-
més serà totalment efectiva si totes les fases de la tramitació es poden fer de forma 
electrònica, inclòs el pagament de les taxes.»

A l’article 1
On hi diu: 
«L’objecte d’aquesta llei és establir un marc regulador per a crear un entorn més 

favorable a l’activitat econòmica i facilitar la competència i la inversió, d’acord amb 
la normativa de procediment administratiu i el model català d’administració elec-
trònica.»

Hi ha de dir: 
«L’objecte d’aquesta llei és establir un marc regulador per a crear un entorn més 

favorable a l’activitat econòmica i facilitar la competència i la inversió, d’acord amb 
la normativa de procediment administratiu i el model català d’administració digital.»

A l’article 3
On hi diu: 
«d) Els consorcis adscrits a les administracions, els organismes i els ens públics a 

què fa referència aquest article, i també les entitats públiques que depenen dels con-
sorcis o hi estan vinculades pel que fa a llurs actuacions en l’exercici de potestats 
administratives en l’àmbit de la intervenció en l’activitat econòmica.»

Hi ha de dir: 
«e) Els consorcis adscrits a les administracions, els organismes i els ens públics a 

què fa referència aquest article, i també les entitats públiques que depenen dels con-
sorcis o hi estan vinculades pel que fa a llurs actuacions en l’exercici de potestats 
administratives en l’àmbit de la intervenció en l’activitat econòmica.»

A l’article 29, apartat 4
On hi diu: 
«4. L’inici de l’activitat s’articula per mitjà de la tramitació unificada establerta 

per l’article 17 en el cas que la normativa catalana, l’estatal i l’europea estableixin 
règims diferenciats d’intervenció.»

Hi ha de dir: 
«4. L’inici de l’activitat s’articula per mitjà de la tramitació unificada establerta 

per l’article 18 en el cas que la normativa catalana, l’estatal i l’europea estableixin 
règims diferenciats d’intervenció.»

A l’article 32, apartat 5
On hi diu: 
«5. En els casos en què es requereix un informe previ d’incendis d’acord amb la 

normativa en matèria d’incendis en concordança amb l’annex, la comunicació de da-
des, el certificat i el projecte detallat que descriu les característiques de l’establiment 
s’han de presentar una vegada tramitada i finalitzada favorablement aquesta inter-
venció, d’acord amb el que estableix la normativa en matèria d’incendis.»

Hi ha de dir: 
«5. En els casos en què es requereix un informe previ d’incendis d’acord amb la 

normativa en matèria d’incendis en concordança amb l’annex d’aquesta llei, la co-
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municació de dades, el certificat i el projecte detallat que descriu les característiques 
de l’establiment s’han de presentar una vegada tramitada i finalitzada favorablement 
aquesta intervenció, d’acord amb el que estableix la normativa en matèria d’incendis.»

A la disposició addicional tercera, apartat 2
On hi diu: 
«2. Les administracions públiques han de facilitar el compliment del que la nor-

mativa de procediment administratiu i del model català d’administració electrònica 
estableixen en matèria d’accés únic.»

Hi ha de dir: 
«2. Les administracions públiques han de facilitar el compliment del que la nor-

mativa de procediment administratiu i del model català d’administració digital esta-
bleixen en matèria d’accés únic.»

A la disposició addicional onzena, apartat 3
On hi diu: 
«3. L’Ajuntament de Barcelona, per a l’exercici de les competències a què fa refe-

rència aquesta disposició, pot establir els requisits, per mitjà de les ordenances muni-
cipals, per a donar compliment als règims d’intervenció administrativa establerts pel 
capítol I del títol III i a l’annex, sempre que no s’introdueixin requisits assimilables 
a una autorització prèvia en els termes establerts per la Directiva 2006/123/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, del 12 de desembre, relativa als serveis en el mer-
cat interior, i s’asseguri el compliment de la tramitació unificada a què fa referència 
l’article 17 d’aquesta llei.»

Hi ha de dir: 
«3. L’Ajuntament de Barcelona, per a l’exercici de les competències a què fa refe-

rència aquesta disposició, pot establir els requisits, per mitjà de les ordenances muni-
cipals, per a donar compliment als règims d’intervenció administrativa establerts pel 
capítol I del títol III i a l’annex, sempre que no s’introdueixin requisits assimilables 
a una autorització prèvia en els termes establerts per la Directiva 2006/123/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, del 12 de desembre, relativa als serveis en el mer-
cat interior, i s’asseguri el compliment de la tramitació unificada a què fa referència 
l’article 18 d’aquesta llei.»

A la disposició final tercera, apartat 1
On hi diu: 
«1. Es modifica l’article 20 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i se-

guretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, 
que resta redactat de la manera següent: 

«Article 20. Intervenció municipal 
»[...].
»2. Els establiments o les activitats subjectes a comunicació, d’acord amb llur re-

gulació específica o d’acord amb la Llei de facilitació de l’activitat econòmica, que 
no estiguin inclosos en l’annex 1 no requereixen la verificació de les condicions de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèviament a la posada en funcionament. 
D’acord amb el que estableix l’article 31 de la dita Llei de facilitació, tant per als 
supòsits en què la comunicació de dades ha d’anar acompanyada amb el certificat 
acreditatiu de l’adequació de l’establiment, signat pel tècnic o tècnica competent, 
com per als supòsits en què la comunicació de dades ha d’anar també acompanya-
da amb un projecte tècnic signat pel tècnic o tècnica competent, aquest certificat ha 
d’acreditar també el compliment de les mesures de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis, d’acord amb la reglamentació tècnica aplicable.»
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Hi ha de dir: 
«1. Es modifica l’article 20 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i se-

guretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, 
que resta redactat de la manera següent: 

«Article 20. Intervenció municipal 
»[...].
»2. Els establiments o les activitats subjectes a comunicació, d’acord amb llur re-

gulació específica o d’acord amb la Llei de facilitació de l’activitat econòmica, que 
no estiguin inclosos en l’annex 1 no requereixen la verificació de les condicions de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèviament a la posada en funcionament. 
D’acord amb el que estableix l’article 32 de la dita Llei de facilitació, tant per als 
supòsits en què la comunicació de dades ha d’anar acompanyada amb el certificat 
acreditatiu de l’adequació de l’establiment, signat pel tècnic o tècnica competent, 
com per als supòsits en què la comunicació de dades ha d’anar també acompanya-
da amb un projecte tècnic signat pel tècnic o tècnica competent, aquest certificat ha 
d’acreditar també el compliment de les mesures de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis, d’acord amb la reglamentació tècnica aplicable.»

A la disposició final setena, apartat 2
On hi diu: 
«2. L’obligació de les administracions públiques catalanes d’adaptar-se al model 

de relació amb les empreses, a la incorporació dels diferents procediments admi-
nistratius a la cerca guiada i a la incorporació de les diferents col·leccions de dades 
estandarditzades al Directori d’empreses, establiments i registres, entra en vigor al 
cap de dos anys de la publicació a què fa referència l’apartat 1.»

Hi ha de dir: 
«2. L’obligació de les administracions públiques catalanes d’adaptar-se al model 

de relació amb les empreses, a la incorporació dels diferents procediments admi-
nistratius a la cerca guiada i a la incorporació de les diferents col·leccions de dades 
estandarditzades al Directori d’empreses, establiments i registres, entra en vigor al 
cap de dos anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei.»

A l’annex, divisió I 55, grup 552
On hi diu: 

  552 Allotjaments turístics i altres de 
curta durada

Aplicable als 
establiments de 
turisme rural i als 
habitatges d’ús turístic 
i, en general, a tota 
modalitat d’allotjament 
turístic que es pugui 
dur a terme en edificis 
o establiments amb ús 
característic residencial 
d’habitatge.
Observació: La cèdula 
d’habitabilitat equival 
al certificat tècnic 
justificatiu en els 
termes que estableix 
l’article 31.1.

Tots. 
Observacions: 
se n’exclouen 
les modalitats 
d’establiments 
de turisme rural, 
els habitatges 
d’ús turístic 
i, en general, 
tota modalitat 
d’allotjament 
turístic que es 
pugui dur a 
terme en edificis 
o establiments 
amb ús 
característic 
residencial 
d’habitatge.

Si el nombre de 
places disponibles 
> 20.
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Hi ha de dir: 

  552 Allotjaments turístics i altres de 
curta durada

Aplicable als 
establiments de 
turisme rural i als 
habitatges d’ús turístic 
i, en general, a tota 
modalitat d’allotjament 
turístic que es pugui 
dur a terme en edificis 
o establiments amb ús 
característic residencial 
d’habitatge.
Observació: La cèdula 
d’habitabilitat equival 
al certificat tècnic 
justificatiu en els 
termes que estableix 
l’article 32.1.

Tots. 
Observacions: 
se n’exclouen 
les modalitats 
d’establiments 
de turisme rural, 
els habitatges 
d’ús turístic 
i, en general, 
tota modalitat 
d’allotjament 
turístic que es 
pugui dur a 
terme en edificis 
o establiments 
amb ús 
característic 
residencial 
d’habitatge.

Si el nombre de 
places disponibles 
> 20.

A l’annex, divisió Q 87, grups 871, 872, 873 i 879
On hi diu: 

      Certificat tècnic Projecte tècnic + certificat tècnic 

Divisió Grup Classe Descripció Paràmetres Paràmetres 
Requereix informe 
previ d’incendis

[...]

  871 Activitats de serveis socials 
amb allotjament i cures 
d’infermeria

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 
500 m².

Totes les residències 
assistides per a 
persones grans. 
Tots els centres 
sociosanitaris. Tots 
els establiments 
classificats com 
d’ús hospitalari 
d’acord amb el 
CTE. Establiments 
d’ús sanitari de 
caràcter ambulatori, 
si tenen una alçada 
d’evacuació de 
més de 15 m i una 
superfície per planta 
> 750 m² construïts.

  872 Activitats de serveis 
socials amb allotjament a 
persones amb discapacitat 
psíquica, malalts mentals i 
drogodependents

  Tots. Si el nombre de 
places disponibles 
> 20.

  873 Activitats de serveis socials 
amb allotjament a persones 
grans i persones amb 
discapacitat física

  Tots. Si el nombre de 
places disponibles 
> 20.

  879 Altres tipus d’activitats de 
serveis socials amb allotjament

  Tots. Si el nombre de 
places disponibles 
> 20.
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Hi ha de dir: 

      Certificat tècnic Projecte tècnic + certificat tècnic 

Divisió Grup Classe Descripció Paràmetres Paràmetres 
Requereix informe 
previ d’incendis

[...]
  871 Activitats de serveis socials 

amb allotjament i cures 
d’infermeria

Si la superfície 
construïda ≤ 500 m².

Si la superfície 
construïda > 
500 m².

Totes les residències 
assistides per a 
persones grans. Tots els 
centres sociosanitaris. 
Tots els establiments 
classificats com d’ús 
hospitalari d’acord amb 
el CTE. Establiments 
d’ús sanitari de caràcter 
ambulatori, si tenen 
una alçada d’evacuació 
de més de 15 m i una 
superfície per planta > 
750 m² construïts.

  872 Activitats de serveis 
socials amb allotjament a 
persones amb discapacitat 
psíquica, malalts mentals i 
drogodependents

  Tots. Si el nombre de places 
disponibles > 20.

  873 Activitats de serveis socials 
amb allotjament a persones 
grans i persones amb 
discapacitat física

  Tots. Si el nombre de places 
disponibles > 20.

  879 Altres tipus d’activitats de 
serveis socials amb allotjament

  Tots. Si el nombre de places 
disponibles > 20.

1.01.03. Decrets llei

Resolució 1148/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 10/2021, de mesures urgents de caràcter tributari i 
financer
203-00090/12

ADOPCIÓ

Diputació Permanent, sessió 8, 03.03.2021, DSPC-D 8

La Diputació Permanent, en la sessió tinguda el 3 de març de 2021, ha debatut 
el Decret llei 10/2021, del 23 de febrer, de mesures urgents de caràcter tributari i 
financer (tram. 203-00090/12), 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 10/2021, del 23 de febrer, de mesures urgents de caràcter tributari i financer.

Palau del Parlament, 3 de març de 2021
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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1.01.10. Normes de règim interior

Normes aplicables al personal assistent dels grups i subgrups 
parlamentaris i actualització de l’Acord de la Mesa Ampliada, del 25 
de març de 2019, sobre el règim jurídic dels coordinadors de grups 
parlamentaris
221-00028/12

APROVACIÓ

Mesa de la Diputació Permanent, 03.03.2021

Els grups parlamentaris són la traducció parlamentària dels partits polítics o 
d’altres tipus de candidatures que s’han presentat a les eleccions al Parlament i te-
nen la finalitat de convertir el programa electoral d’aquests en iniciatives parlamen-
tàries. Actualment, els grups parlamentaris constitueixen elements necessaris en el 
funcionament dels parlaments.

El Reglament del Parlament de Catalunya és la norma que fa una regulació deta-
llada dels grups parlamentaris: n’indica els requisits de constitució, les regles míni-
mes d’organització i funcionament i l’abast del dret d’iniciativa que tenen, entre al-
tres atribucions i facultats. A més, el Reglament estableix el següent: «El Parlament 
ha de posar a disposició dels grups parlamentaris els locals i els mitjans materials 
suficients. Els grups parlamentaris també han de disposar dels recursos humans i 
dels mitjans materials necessaris per a exercir amb eficàcia i eficiència llurs fun-
cions, especialment en l’àmbit de l’assessorament tècnic i el suport administratiu» 
(article 33).

De conformitat amb això, la Mesa Ampliada del Parlament va acordar, el 21 de 
desembre de 2020, que a partir de la tretzena legislatura els grups i subgrups parla-
mentaris haurien de disposar de personal assistent amb la consideració de personal 
eventual del Parlament. Fins la dotzena legislatura, el personal dels grups parlamen-
taris era contractat directament per aquests, o pel partit polític que donava lloc al 
grup parlamentari, emprant part dels ingressos de la subvenció que estableix també 
l’article 33 del Reglament.

Atesa aquesta nova circumstància, és pertinent establir les normes que han de 
guiar la incorporació del personal assistent dels grups i subgrups parlamentaris. 
Això també fa que calgui actualitzar l’acord de la Mesa Ampliada, del 25 de març 
de 2019, sobre el règim jurídic dels coordinadors de grups parlamentaris, que eren 
des de llavors l’únic personal de suport dels grups parlamentaris amb la condició de 
personal eventual del Parlament.

Per això, fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i 
el govern interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa de la Diputació Permanent 

Acorda: 
Primer. Aprovar les Normes que han de regular la incorporació del personal as-

sistent dels grups o subgrups parlamentaris, a partir de la tretzena legislatura, que 
consten en l’annex 1.

Segon. Modificar l’Acord de la Mesa Ampliada, del 25 de març de 2019, sobre 
el règim jurídic dels coordinadors de grups parlamentaris, que resta redactat de la 
manera que consta en l’annex 2.

Palau del Parlament, 3 de març de 2021
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i 

Ramió
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Annex 1. Normes que han de regular la incorporació del personal 
assistent dels grups o subgrups parlamentaris 
1. Els assistents dels grups o subgrups parlamentaris ocupen llocs de treball con-

siderats de confiança, desenvolupen funcions d’assistència, assessorament o suport 
al grup o subgrup i tenen la condició de personal eventual del Parlament de Catalu-
nya, i es regeixen pels Estatuts de règim i govern interiors, l’acord de la Mesa Am-
pliada del Parlament del 21 de desembre del 2020, les presents normes i la resta de 
normativa que regula el règim jurídic propi d’aquest personal.

2. El personal assistent dels grups o subgrups parlamentaris es classifica d’acord 
amb la taula següent: 

Tipus Nombre de mòduls bàsics de retribució

Assistent de grup o subgrup 
parlamentari 1

Assignació d’1 mòdul bàsic de retribució

Assistent de grup o subgrup 
parlamentari 2

Assignació d’1,25 mòduls bàsics de retribució

Assistent de grup o subgrup 
parlamentari 3

Assignació d’1,50 mòduls bàsics de retribució

Assistent de grup o subgrup 
parlamentari 4

Assignació d’1,75 mòduls bàsics de retribució

Assistent de grup o subgrup 
parlamentari 5

Assignació de 2 mòduls bàsics de retribució

3. La Relació de llocs de treball dels càrrecs de confiança del Parlament de Ca-
talunya s’ha d’actualitzar i aprovar a l’inici de cada legislatura, d’acord amb les 
propostes dels grups o subgrups parlamentaris, i ha d’incloure per a cada grup o 
subgrup parlamentari la classificació bàsica establerta en el punt 2, de conformitat 
amb el següent: 

Relació de llocs de treball (càrrecs de confiança)

Nom del lloc Classificació Provisió Places

Personal assistent dels grups o subgrups parlamentaris
Assistent de grup o subgrup parlamentari 1 CC
Assistent de grup o subgrup parlamentari 2 CC
Assistent de grup o subgrup parlamentari 3 CC
Assistent de grup o subgrup parlamentari 4 CC
Assistent de grup o subgrup parlamentari 5 CC

4. La Mesa de la Diputació Permanent, o la Mesa del Parlament, segons escaigui, 
ha de fixar els mòduls bàsics de retribució que corresponen a cada grup o subgrup 
parlamentari, de conformitat amb el que estableix l’acord de la Mesa Ampliada del 
21 de desembre del 2020 (BOPC 773/12, 30.12.2020).

5. En el termini de tres dies hàbils a comptar de l’endemà de la constitució del 
grup o subgrup parlamentari, el president o presidenta, el portaveu o la portaveu, o 
el càrrec que tingui atribuïda aquesta competència per les normes internes del grup 
o subgrup, ha de presentar a la Secretaria General la proposta de distribució dels 
mòduls bàsics de retribució assignats entre les diferents categories professionals que 
han de regir en la classificació del personal assistent per tal que es pugui trametre al 
president o presidenta per a fer els nomenaments.

En la proposta de distribució dels mòduls bàsics de retribució s’ha d’indicar la 
dotació i la relació de personal proposat per a ésser nomenat personal eventual del 
Parlament de Catalunya, personal assistent del grup o subgrup parlamentari, amb la 
proporció del mòdul bàsic de retribució que li correspon.

6. El nomenament del personal assistent dels grups o subgrups parlamentaris 
correspon al president o presidenta del Parlament, després del lliurament de totes les 
dades i la documentació necessària per tramitar l’alta a la seguretat social.

7. El nomenament ha d’incloure la data d’inici de la prestació dels serveis com a 
personal eventual, que ha d’ésser a partir del quart dia hàbil posterior a la signatura 
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del president o presidenta del Parlament, de manera que es puguin coordinar ade-
quadament les altes i baixes a la seguretat social de les persones implicades, amb 
els paràmetres següents: 

a) El grup o subgrup parlamentari és responsable de coordinar amb l’Adminis-
tració parlamentària la gestió dels tràmits que deriven de la proposta de nomena-
ment.

b) L’Administració parlamentària és responsable de facilitar als grups o subgrups 
parlamentaris les eines que es considerin pertinents per a la gestió dels tràmits que 
deriven de la proposta de nomenament.

8. Els assistents dels grups o subgrups parlamentaris cessen per les causes se-
güents: 

a) Per renúncia.
b) Per decisió del president o presidenta, del portaveu o la portaveu o del càrrec 

del grup o subgrup parlamentari que tingui atribuïda aquesta competència per les 
normes internes del grup o subgrup.

c) Per no haver estat ratificats en el càrrec, en el decurs de la legislatura, en el 
termini de tres dies hàbils per la nova persona que ocupi el lloc que tingui atribuïda 
la competència per a proposar-ne el nomenament, en cas que el grup o subgrup par-
lamentari hagi canviat la dita persona.

d) Per dissolució del grup o subgrup parlamentari en el decurs de la legislatura.
e) Per la constitució de la legislatura següent, de manera que el cessament es pro-

dueixi el dia abans de la sessió constitutiva.
9. L’import de les retribucions del personal assistent dels grups o subgrups parla-

mentaris el fixa, única i exclusivament, el punt segon de l’acord de la Mesa Ampli-
ada del Parlament, del 21 de desembre de 2020, (BOPC 773/12, 30.12.2020) i s’ha 
d’ajustar per a cada exercici pressupostari a la fórmula d’increment anual del mòdul 
bàsic que determini la Mesa Ampliada o la Mesa de la Diputació Permanent, segons 
escaigui.

Els assistents dels grups o subgrups parlamentaris que siguin funcionaris de car-
rera d’una altra administració i restin en la situació administrativa que correspongui 
segons la legislació sobre funció pública poden sol·licitar a l’Administració parla-
mentària que es faci càrrec de l’abonament dels triennis reconeguts amb l’import 
que correspon a l’administració d’origen.

10. Els grups i subgrups parlamentaris han de comunicar a l’Administració par-
lamentària els assessors que contractin a càrrec de la subvenció de l’article 33 del 
Reglament del Parlament de Catalunya per tal de poder tramitar el control d’accés 
al Palau del Parlament i a les diverses eines informàtiques a disposició dels grups 
parlamentaris.

Annex 2. Règim jurídic dels coordinadors de grups parlamentaris 
1. Per al desenvolupament de les tasques de coordinació dels serveis d’assistència 

i d’assessorament dels grups parlamentaris, cada grup pot disposar d’un coordina-
dor o coordinadora.

2. Els coordinadors dels grups parlamentaris tenen la condició de personal even-
tual del Parlament de Catalunya i es regeixen pel règim jurídic propi d’aquest per-
sonal.

3. El coordinador o coordinadora de grup parlamentari s’encarrega de la direc-
ció i gestió del personal eventual que té la condició de personal assistent dels grups 
o subgrups parlamentaris.

4. El nomenament dels coordinadors correspon al president o presidenta del Par-
lament, a proposta del president o presidenta del grup parlamentari corresponent.

5. Els coordinadors dels grups parlamentaris cessen per les causes següents: 
a) Per renúncia.
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b) Per decisió del president o presidenta, o del càrrec del grup parlamentari que 
tingui atribuïda aquesta competència per les normes internes del grup.

c) Per no haver estat ratificats en el càrrec, en el decurs de la legislatura, en el 
termini de tres dies hàbils per la nova persona que ocupi el lloc que tingui atribuïda 
la competència per a proposar-ne el nomenament, en cas que el grup o subgrup par-
lamentari hagi canviat la dita persona.

d) Per dissolució del grup o subgrup parlamentari en el decurs de la legislatura.
e) Per la constitució de la legislatura següent, de manera que el cessament es pro-

dueixi el dia abans de la sessió constitutiva.
6. L’import de les retribucions dels coordinadors dels grups parlamentaris és el 

mateix que percep un lloc de funcionari del grup A1, amb el nivell de complement 
específic que estableixi l’acord de creació dels llocs de treball de coordinadors de 
grup o subgrup parlamentari.

Els coordinadors que siguin funcionaris de carrera d’una altra administració i 
restin en la situació administrativa que correspongui segons la legislació sobre fun-
ció pública poden sol·licitar a l’Administració parlamentària que es faci càrrec de 
l’abonament dels triennis reconeguts amb l’import que correspon a l’administració 
d’origen.

7. En el cas que el coordinador o coordinadora sigui funcionari de carrera de la 
Generalitat, ha de restar en la situació administrativa que correspongui segons la le-
gislació sobre funció pública.

8. Els subgrups parlamentaris també poden disposar d’un coordinador o coordi-
nadora amb les mateixes condicions que les dels grups parlamentaris.
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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2021, sobre el 
Departament d’Ensenyament, corresponent a les despeses de 
personal, de l’exercici 2017
256-00059/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 89456 / Admissió a tràmit i trasllat a la propera legislatura: Mesa de la Diputació 

Permanent, 03.03.2021

L’Informe de fiscalització 1/2021, sobre el Departament d’Ensenyament, corres-
ponent a les despeses de personal, de l’exercici 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu del 
Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2020
360-00039/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 89453).
Acord: Mesa de la Diputació Permanent, 03.03.2021.

Al president del Parlament,
Em plau lliurar-vos l’Informe anual corresponent a l’any 2020, tot donant com-

pliment a la Llei del Síndic.
En l’informe, el Síndic alerta de la greu crisi de drets eixamplada durant el 2020. 

Amb un total d’11.317 queixes procedents de 22.476 persones i s’han iniciat 303 ac-
tuacions d’ofici, de l’any de la Covid el Síndic en destaca l’accessibilitat a la Salut, la 
desigualtat en l’Educació, la vulnerabilitat de la gent gran en residències, la temeri-
tat sobre natura i clima, l’emergència de l’habitatge com a element vital, l’empobri-
ment del treball i l’emprenedoria, i l’erosió creixent de drets i llibertats.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 64, aquest informe ha d’ésser objecte de debat parlamentari en co-
missió i Ple. Em sembla oportú fer-vos avinent que el compliment d’aquest precepte 
legal roman pendent per l’informe anual corresponent al 2019.

Tot esperant que l’anàlisi dels drets motivi el treball de la Cambra, us saludo 
cordialment,

Barcelona, 26 de febrer de 2021
Rafael Ribó, síndic de Greuges

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/168498080.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/168498080.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/168497311.pdf
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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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Diputació Permanent, en 
la sessió 8, tinguda el 03.03.2021, DSPC-D 8.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Diputació Permanent, tinguda el 03.03.2021, 
DSPC-D 8.

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

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Diputació Permanent en la sessió 8, tinguda el 03.03.2021, DSPC-D 8.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Diputació Permanent, tinguda el 03.03.2021, 
DSPC-D 8.
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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’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
355-00273/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Diputació Permanent, tinguda el 03.03.2021, 
DSPC-D 8.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Diputació Permanent, tinguda el 03.03.2021, 
DSPC-D 8.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de 
la Petroquímica
357-00967/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sec-
tor de la Petroquímica, tinguda el 03.11.2020, DSPC-C 601.

Compareixença del subdirector general de Seguretat Industrial 
davant la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la 
Petroquímica
357-00968/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sec-
tor de la Petroquímica, tinguda el 03.11.2020, DSPC-C 601.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’un funcionari de carrera

ACORD

Mesa de la Diputació Permanent, 03.03.2021

Secretaria General 
Xavier Atienza Jardín, funcionari de carrera del Parlament, el 15 de març de 

2021, compleix l’edat determinada per la legislació de la funció pública per a ésser 
declarat en la situació de jubilació.

De les dades que consten en el seu expedient personal es desprèn que Xavier 
Atienza Jardín compleix les condicions i els requisits per a causar drets passius de 
jubilació, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 
d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat so-
cial.

Per això, d’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, fent ús de 
les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya, la Mesa de la Diputació Permanent

Acorda: 
Declarar jubilat Xavier Atienza Jardín, amb efectes del 16 de març de 2021, i 

agrair-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notifica-
ció de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 3 de març de 2021
El secretari general, Xavier Muro i Bas

Jubilació d’un funcionari de carrera

ACORD

Mesa de la Diputació Permanent, 03.03.2021

Secretaria General 
Antoni Bosch Perelló, funcionari de carrera del Parlament, el 28 de març de 

2021, compleix l’edat determinada per la legislació de la funció pública per a ésser 
declarat en la situació de jubilació.

De les dades que consten en el seu expedient personal es desprèn que Antoni 
Bosch Perelló compleix les condicions i els requisits per a causar drets passius de 
jubilació, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de 
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l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat 
social.

Per això, d’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, fent ús de 
les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya, la Mesa de la Diputació Permanent 

Acorda: 
Declarar jubilat Antoni Bosch Perelló, amb efectes del 29 de març de 2021, i 

agrair-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notifica-
ció de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 3 de març de 2021
El secretari general, Xavier Muro i Bas

Jubilació d’un funcionari de carrera

ACORD

Mesa de la Diputació Permanent, 03.03.2021

Secretaria General 
Joan Ramon Micó González, funcionari de carrera del Parlament, el 29 de març 

de 2021, compleix l’edat determinada per la legislació de la funció pública per a és-
ser declarat en la situació de jubilació.

De les dades que consten en el seu expedient personal es desprèn que Joan Ra-
mon Micó González compleix les condicions i els requisits per a causar drets pas-
sius de jubilació, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, 
de l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de segu-
retat social.

Per això, d’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, fent ús de 
les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya, la Mesa de la Diputació Permanent

Acorda: 
Declarar jubilat Joan Ramon Micó González, amb efectes del 30 de març de 

2021, i agrair-li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notifica-
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ció de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 3 de març de 2021
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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