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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de compromís de lluita contra la corrupció  
i per la regeneració democràtica
250-00001/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 1654; 1663).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2021 al 18.05.2021).
Finiment del termini: 19.05.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una planta de bateries 
elèctriques
250-00002/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 1655; 1664).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2021 al 18.05.2021).
Finiment del termini: 19.05.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment de les sentències del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria lingüística
250-00003/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 1656; 1665).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2021 al 18.05.2021).
Finiment del termini: 19.05.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la neutralitat institucional de les 
universitats públiques catalanes
250-00004/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 1657; 1666).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2021 al 18.05.2021).
Finiment del termini: 19.05.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ajornament de la posada en marxa  
de l’impost propi d’emissions de diòxid de carboni
250-00005/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 1658; 1667).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2021 al 18.05.2021).
Finiment del termini: 19.05.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la vacunació dels efectius de la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil destinats a Catalunya
250-00006/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 1659; 1668).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2021 al 18.05.2021).
Finiment del termini: 19.05.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre seguretat ciutadana
250-00007/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 1660; 1669).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.05.2021 al 18.05.2021).
Finiment del termini: 19.05.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el canvi de denominació de legislatura
250-00068/13

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

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

A la Mesa del Parlament
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

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

Exposició de motius
El 6 de desembre de 1932 es va constituir el Parlament de Catalunya, com a re-

sultat de les eleccions catalanes del 20 de novembre del mateix any. D’aquesta for-
ma, s’inaugurava la primera legislatura del Parlament de Catalunya. Aquella legis-
latura es veié interrompuda per la Guerra Civil i per la Dictadura Franquista. No 
obstant això, aquelles corts republicanes continuaren funcionant a l’exili, tenint fins 
a 4 presidents diferents.
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La Generalitat de Catalunya recuperada pel president Francesc Macià en l’acte 
de sobirania del 1931 és la que dona aquesta traça de continuïtat històrica que en-
cara avui tenim present. Recollint la proposta feta per la Comissió de la Dignitat, 
tenim la voluntat de reivindicar aquests actes de sobirania per a recuperar i preser-
var la memòria.

Per aquests motius, el grups parlamentaris sotasingnants presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya manifesta la seva voluntat que: 
1. La legislatura iniciada el 6 de desembre de 1932 sigui considerada a tots els 

efectes com la I legislatura.
2. L’actual legislatura, respectant aquesta numeració, passi a denominar-se XIV 

legislatura.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2021
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JxCat, GP ERC, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 1695).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 04.05.2021.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Pròrroga del programa de teletreball de l’1 al 31 de maig de 2021
395-00020/13

ACORD

Mesa del Parlament, 04.05.2021

En data del 20 de juliol de 2020 la Mesa del Parlament va aprovar el programa 
de teletreball Covid-19, per al període comprès entre el 14 de setembre i el 31 de 
desembre de 2020.

Mitjançant l’acord de Mesa del 9 de desembre de 2020, sobre l’horari d’obertura 
del Parlament, l’horari del Registre General i el teletreball, es va acordar prorrogar, 
fins el 31 de març de 2021, el programa de teletreball aprovat per la Mesa el 20 de 
juliol de 2020.

Finalitzat aquest termini es va acordar ampliar el programa fins el 30 d’abril per 
acord de la Mesa del Parlament de data 30 de març de 2021.

Es considera oportú ampliar novament el programa de teletreball actual, fins el 
31 de maig de 2021, per tal de possibilitar la redacció de noves directrius de tele-
treball adaptades a l’evolució de la pandèmia.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i govern in-
teriors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda:
Prorrogar, fins el 31 de maig de 2021, el programa de teletreball aprovat per la 

Mesa del Parlament el 20 de juliol de 2020 en la seva redacció inicial.
Mantenir el requisit de presentar al Departament de Recursos Humans un pla in-

dividual de treball per a tots els teletreballadors que es vulguin acollir a una modali-
tat de teletreball superior a dos dies setmanals, si el tipus de feina que duen a terme 
ho fa possible i la disponibilitat del servei ho permet, i si encara no ho han fet.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Acord de la mesa electoral

PROCLAMACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL DE PERSONAL

Coneixement: Mesa del Parlament, 20.04.2021

De conformitat amb el que estableix l’article 123.7 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya (en endavant, ERGI), la mesa electoral de 
les eleccions al Consell de Personal, un cop examinada l’acta d’escrutini del resultat 
de la votació del dia 13 d’abril de 2021 i atès que no s’ha produït cap reclamació, 
acorda la proclamació definitiva de l’escrutini: 

Candidatures
Electors Independents: 94 vots
Intersindical-CSC: 38 vots
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D’acord amb aquest escrutini i per aplicació de l’article 18.1.c de la Llei de l’Estat 
9/1987, del 12 de maig, d’òrgans de representació, determinació de les condicions 
de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, i 
l’article 20.2.A del Reial decret 1846/1994, del 9 de setembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’eleccions a òrgans de representació del personal al servei de l’Admi-
nistració general de l’Estat, que disposa que mitjançant el sistema de representació 
proporcional s’atribuirà a cada llista el nombre de llocs que li correspongui, de con-
formitat amb el quocient que resulti de dividir el nombre de vots assignats a les can-
didatures que obtinguin com a mínim el 5% dels vots vàlids de la unitat electoral, 
es proclama el resultat següent: 

Candidatures
Electors Independents: 6 representants
Intersindical-CSC: 3 representants

D’acord amb el resultat obtingut, els 9 representants al Consell de Personal són:

Noemí Hernàndez Blasco (Electors Independents)

Alba Gatell Panisello (Electors Independents)

Frederic Solé Ivern (Electors Independents)

Laura Orenga Gaya (Electors Independents)

Olga Lombarte Beltran (Electors Independents)

Roberto Sevillano Arroyo (Electors Independents)

Dolors Olesa Cabrera (Intersindical-CSC)

Montserrat Expósito Agut (Intersindical-CSC)

Jordi Serramià Cendra (Intersindical-CSC)

En virtut de l’article 127 dels ERGI, el Consell de Personal, constituït en data del 
21 d’abril de 2021, ha elegit presidenta Noemí Hernàndez Blasco i secretària Alba 
Gatell Panisello.

De conformitat amb el que estableix l’article 20.3 de la dita Llei de l’Estat 9/1987, 
si es produeix una vacant en el Consell de Personal, per dimissió o per qualsevol 
altra causa, la cobreix automàticament el candidat o candidata següent de la matei-
xa llista a la qual pertany la persona substituïda. La substitució és per al temps que 
resta de mandat.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2021
Caterina Haro Buenaventura, presidenta de la mesa electoral; Antoni Bayona 

Rocamora, vocal de la mesa electoral; Xavier Portet Sullà, secretari de la mesa 
electoral
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