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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de rebaixa de l’impost sobre la renda  
de les persones físiques
202-00001/13

PRESENTACIÓ: G MIXT

Reg. 1557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu, Lorena Roldán Suárez, dipu-

tada, Eva Parera i Escrichs, diputada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableixen 
els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei 
següent: 

Proposició de llei de rebaixa de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques

Exposició de motius

I
Any rere any Catalunya lidera el rànquing de comunitats autònomes amb major 

pressió fiscal. No només per ser la comunitat autònoma amb més impostos i taxes prò-
pies sinó també perquè els impostos estatals, sobre els que la Generalitat té competèn-
cies, tenen els tipus impositius més alts del conjunt de comunitats autònomes.

La recuperació econòmica iniciada l’any 2013 que representava la fi de la crisi 
iniciada l’any 2007 va portar per a molts ciutadans la rebaixa d’impostos, especial-
ment de l’impost sobre la renda de les persones físiques. No va ser així pels catalans. 
El Govern de la Generalitat, lluny de seguir l’exemple d’altres governs autonòmics, 
va persistir en l’error de perpetuar el càstig als contribuents de Catalunya sotme-
tent-los a uns tipus impositius elevats que penalitzen especialment les rendes mitja-
nes i baixes, en comparació a la resta d’Espanya.

L’aprovació de la Llei 24/2010, de 22 de juliol, d’aprovació de l’escala autonò-
mica de l’impost sobre la renda de les persones físiques va penalitzar fiscalment a 
les rendes fins a 30.000 euros. L’aparició de nous trams de rendes, els imports en 
els que es fixen aquest trams i els tipus impositius aplicables són els responsables 
d’aquesta injusta situació.

Des de l’aprovació d’aquesta llei, els successius governs de la Generalitat han 
persistit en aquesta erràtica política impositiva mantenint elevats tipus impositius a 
les rendes de les persones físiques i amb unes limitades i tímides deduccions i boni-
ficacions que fan que pocs contribuents s’hi puguin beneficiar, ha diferència de les 
deduccions i bonificacions existents en altres comunitats amb una estructura social 
i econòmica similar a la nostra.

II
L’esclat de la pandèmia mundial de la SARS-CoV-2 i les conseqüències que les 

mesures adoptades per tots els governs per a fer-hi front està generant en el teixit 
econòmic, productiu, laboral i social no ha motivat al Govern de la Generalitat a 
adoptar mesures d’alleugeriment fiscal.

Durant l’any 2020 un de cada quatre nous desocupats a Espanya han estat ca-
talans. Aquestes esfereïdores xifres han fet que Catalunya sigui la comunitat au-
tònoma on més va créixer l’atur en termes absoluts. La crisi sanitària també ha 
comportat un exponencial increment dels expedients d’ocupació. Segons dades de 
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l’Observatori del Treball de la Generalitat, l’any 2020 va concloure amb 1,5 milions 
de treballadors catalans afectats per un ERTO o per un ERO.

Així, molts catalans i moltes famílies catalanes han vist reduïts els seus ingres-
sos a causa de la crisi sanitària i, davant aquesta difícil situació, no ha trobat un 
govern de Generalitat disposat a reduir la càrrega fiscal que els catalans han de su-
portar.

Coincidint amb l’inici de la pandèmia, amb l’activitat econòmica gairebé para-
litzada a conseqüència del confinament domiciliari decretat per l’estat d’alarma i al 
mateix temps que centenars de milers de catalans perdien l’ocupació el Govern de 
la Generalitat va aprovar una modificació de l’escala autonòmica de la renda de les 
persones físiques que no respon a les necessitats de la nostra societat davant la major 
crisi econòmica i socials de les darreres dècades.

La Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic i d’altres impostos modifica l’escala autonòmica de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques creant nous trams, incrementa el tipus impositiu de 
determinats trams però no aprofita la reforma per a reduir els impostos que supor-
ten, especialment, les rendes baixes i mitges, que han estat i, continuen sent, les més 
afectades per l’actual crisi que estem vivint.

Per la seva part, el Decret Llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en 
l’àmbit de l’impost sobre les estades en establiments turístics i de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques ha creat una a una nova deducció en la quota de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques (IRPF) aplicable per obligació de presentar la 
declaració de l’impost com a conseqüència de tenir dos o més pagadors. A aquesta 
deducció es podran acollir molts treballadors catalans afectats per un ERTO però  
la seva efectivitat serà nul·la.

L’objectiu de la deducció hauria de ser incrementar la renda disponible de les 
famílies però en aquest cas no serà possible. Aquells contribuents que s’hi puguin 
acollir són els mateixos que més veuen gravats la seva renda amb els tipus imposi-
tius més elevats del conjunt de contribuent del nostre país.

L’actual situació econòmica, laboral i social de Catalunya exigeix una vertadera 
reforma fiscal que redueixi de forma notable i generalitzada la càrrega fiscal dels 
contribuents catalans.

Aquest és l’objectiu de la present proposició de llei, reduir els tipus impositius de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques a Catalunya per a situar la pressió 
fiscal a la mitja del conjunt d’Espanya. I ho ha amb una reordenació dels trams de 
l’escala autonòmica i amb una reducció dels tipus aplicables.

III
L’articulat de la proposició de llei modifica el nombre de trams de l’escala au-

tonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques aprovada per la Llei 
21/2010, del 22 de juliol, fent coincidir els cinc primers trams amb els estatals. 
D’aquesta forma la combinació dels trams estatals i autonòmics que donava lloc a 
nou trams ara simplifica sensiblement la complexitat de l’impost.

Els trams l’impost sobre la renda de les persones físiques a Catalunya passen 
de sis a set, amb una rebaixa dels tipus impositius per a totes les rendes inferiors a 
35.200 euros. D’aquesta manera l’escala estatal i l’escala autonòmica coincideixen 
en els imports de l’escalat tret dels dos superiors.

Les modificacions de l’escala rebaixen els tipus impositius de les rendes més mo-
destes i manté les superiors a 35.200 euros.

Article únic. Modificació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques

Es modifica l’article únic de la Llei 24/2010, de 22 de juliol, d’aprovació de 
l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques, que queda 
redactat de la manera següent: 
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«Article únic. Escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones fí-
siques

»S’aprova l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
següent: 

Base liquidable fins a 

(euros)

Quota íntegra 

(euros)

Resta base liquidable 

fins a (euros)

Tipus aplicable 

percentatge (%)

0,00 0,00 12.450,00 9,5

12.450,00 1.182,75 7.750,00 11,5

20.200,00 2.074,00 15.000,00 13,5

35.200,00 4.099,00 24.800,00 18,5

60.000,00 8.687,00 60.000,00 21,5

120.000,00 21.587,00 55.000,00 23,5

175.000,00 35.512,00 En endavant 25,5»

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2022.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu; Lorena Roldán Suárez, Eva 

Parera i Escrichs, diputades, G Mixt

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 Re-

guant 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 perquè 

qualsevol societat pugui tenir una actuació positiva en relació a remoure els obsta-
cles que suposa una societat profundament desigual i que moltes vegades expressa 
discriminacions. Ensenyament, sanitat, serveis socials, justícia i tantes altres ex-
pressions dels serveis públics a la societat no es poden entendre sense l’impuls del 
poder públic.

També es transforma el sector públic en un motor econòmic i social fonamental 
tant directe com indirecte. Segurament l’expressió de la Crisi de la Covid-19 ha fet 
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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 treballa-
dors i les treballadores que en formen part. No hi ha sector públic català sense tre-
balladors 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 treballa-
dors i treballadores: 103.600 funcionaris i funcionàries de carrera, 54.364 en in-
terinatge (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 tre-
balladors 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 públic. 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 públiques 
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 combinació de manca d’aposta polí-
tica pels serveis públics de gestió pública, incompliment 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 vacants 
que acompleixin funcionaris interins s’han d’incloure en l’oferta de feina correspo-
nent a l’exercici en què es produeix el seu nomenament i, si no és possible, en la se-
güent, llevat que es decideixi la seva amortització». Alhora 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 tribunals 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 tem-
poralitat, més d’una dècades i fins i tot dues dècades, que no han pogut ni tan sols 
opositar per l’exercici obstructiu de la pròpia Administració que està cronificant la 
temporalitat.

Alhora milers de treballadores i treballadors públics donen resposta a activitats 
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 solucions 
i han estat diferents els col·lectius de treballadors i treballadores interins i temporals 
que s’han constituït el darrer any. A banda de les mobilitzacions desenvolupades, 
una part de l’acció per revertir la seva situació de temporalitat han estat les recla-
macions 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’altres 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.
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Ens trobem davant d’una obligació legal, com és la limitació dels tres anys d’in-
terinitat 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 nomena-
ments 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 es-
table; la inexistència real de límits màxims de durada en la contractació temporal; 
l’incompliment de l’Administració ocupadora l’obligació de proveir les places servi-
des per personal temporal amb personal estable o funcionari de carrera convocant 
els corresponents processos selectius.

Al respecte i per donar compliment a la Directiva 1999/70/CE tampoc resulten 
solucions vàlides emparar-se en raons internes per vulnerar els drets que els nor-
mes comunitàries reconeixien als treballadors i les treballadores públiques: «ni la 
gestió rigorosa del personal, ni les consideracions d’índole pressupostària, ni la difi-
cultat o complexitat de crear llocs de treball fixos, poden justificar la discriminació, 
ni la manca de mesures de prevenció i sanció 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 contractació temporal 
abusiva o fraudulenta en la mesura que l’ocupador pot amortitzar 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 temporals i fixes.

Així únicament hi hauria dues possibles solucions: el pagament d’indemnitza-
cions per extinció no ajustada a dret o l’equiparació de drets entre temporals en frau 
de llei o ús abusiu de la temporalitat i treballadors d’iguals característiques amb no-
menament 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 suficientment efectiva i dissuasiva a la vegada 
que podria suposar per l’Administració 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 la-
borals 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’ocupador en un pitjor dret.

Per tant el compliment de la legalitat i l’estabilitat dels treballadors i les treba-
lladores del sector públic català el fem a través de sancionar la contractació 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 treballadors 
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 necessària 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 disposi-
cions per l’execució de la normativa de l’Estat i la potestat d’organització de la seva 
pròpia administració (art. 112 de l’EAC). De la mateixa manera és compliment de 
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l’obligació de l’aplicació i execució de la normativa de la Unió Europea que afecti a 
l’àmbit de les seves competències (art. 113 de l’EAC) i fonamentalment donar com-
pliment als principis d’aplicació directa de les Directives sense necessitat de trans-
posició 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 Eu-
ropea, el sector públic passat dos anys des de la data d’efectes d’una Directiva 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 pa-
ràgraf primer de la Directiva 1999/70, deure d’adoptar totes les disposicions neces-
sàries 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 constitutives 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 de-
mana tramitació amb màxima celeritat, la pròpia naturalesa de la matèria ho acon-
sella, 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 dis-
posicions 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 abusives de tem-
poralitat 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, inclo-

ses en aquest les entitats dependents de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya 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 públi-
ques i l’ocupador.

Al respecte resultarà d’aplicació per contractacions laborals, estatutàries o no-
menaments 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, estables 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’esta-
bilitat i inamobilitat que regeix per la funció pública de carrera comparable, sense 
adquirir aquesta condició.

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.
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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 determinats 
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 relativa 
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 inamo-
bilitat que regeix per la funció pública de carrera comparable.»

Disposició addicional segona. Sobre la realització de despeses 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 comportessin 
la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiri-
en efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponents 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 conside-
ració 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 Oficial 

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

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 11/2021, del 27 d’abril, de mesures de caràcter 
pressupostari, tributari, administratiu i financer
203-00001/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 1662 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.05.2021

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 4 de maig de 2021, ha pres 
coneixement del Decret llei 11/2021, del 27 d’abril, de mesures de caràcter pressu-
postari, tributari, administratiu i financer, publicat al DOGC 8398, de 29.04.2021, 
i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel pro-
cediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 30 
d’abril de 2021.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 27 d’abril de 2021, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
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«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 
s’aprova la iniciativa SIG21VEH0502 - Projecte de decret llei de mesures de caràc-
ter pressupostari, tributari, administratiu i financer.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, a 27 d’abril de 2021

Decret llei 11/2021, de 27 d’abril, de mesures de caràcter pressupostari, 
tributari, administratiu i financer

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.

De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Ca-
talunya; 

D’acord amb això, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
La greu situació sanitària derivada de la pandèmia mundial establerta per l’Orga-

nització Mundial de la Salut i la posterior declaració de l’estat d’alarma ha  motivat 
l’adopció de diverses mesures urgents, de tipus econòmic, sanitari, social, proce-
dimental i d’intendència general, per fer front als seus efectes. L’allargament de la 
crisi sanitària i les seves conseqüències en l’economia fan necessari aprovar un nou 
decret llei amb noves mesures addicionals de caràcter pressupostari, tributari, ad-
ministratiu i financer per continuar pal·liant els seus efectes.

Aquest Decret llei s’estructura en 2 capítols, cinc disposicions addicionals i dues 
disposicions finals. El capítol 1 i la disposició addicional primera i segona contenen 
diverses mesures pressupostàries; el capítol 2 estableix mesures de caràcter tributari 
i, finalment, les disposicions addicionals segona, tercera i quarta contenen mesures 
financeres i la cinquena mesures administratives.

El capítol 1, amb un únic article, estableix que el 85 % de la recaptació derivada 
de les sancions imposades pels òrgans competents del Departament d’Interior per 
incompliments de la normativa reguladora del primer estat d’alarma decretat per la 
pandèmia causada per la COVID-19, denunciats pels diferents ajuntaments de Cata-
lunya, s’ha de transferir als respectius ajuntaments per tal que aquests el destinin a 
actuacions de reforç en la seva tasca de prevenció, seguiment i lluita contra la pan-
dèmia.

D’acord amb la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya, aquest es fonamenta en els principis de cooperació, col·labo-
ració, lleialtat institucional i auxili mutu entre les autoritats, les administracions i els 
serveis públics amb responsabilitats en l’àmbit de la seguretat, i preveu els òrgans de 
coordinació i de participació ciutadana.

Les autoritats i les administracions locals –els alcaldes i els ajuntaments– tenen 
un paper destacat en la participació en el disseny i el seguiment de les polítiques 
locals de seguretat i en l’execució de les competències que els són propis en aquest 
àmbit, sobretot per mitjà dels serveis municipals i especialment de les policies lo-
cals. Correspon a la Generalitat garantir la coherència del sistema i del conjunt de 
polítiques i mecanismes de coordinació que en derivin, tot assegurant una prestació 
equivalent per al conjunt del territori i dels ciutadans i ciutadanes del país.

El Decret llei 22/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans compe-
tents per tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de 
l’estat d’alarma, denunciats pels diferents cossos policials, va considerar procedent 
centralitzar la competència sancionadora en el conseller d’Interior, en tractar-se de 
sancions derivades d’actes esteses pels diferents cossos policials que actuen a Ca-
talunya.
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L’article 5 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya, determina que la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra i les policies dels ajuntaments, amb la denominació de policia local, policia 
municipal, guàrdia urbana o altres de tradicionals, constitueixen la policia de les 
institucions pròpies de Catalunya. D’altra banda, l’apartat 4 d’aquest mateix article 
estableix que les relacions entre el cossos de la policia de les institucions pròpies de 
Catalunya es regeixen pels principis que inspiren el sistema general de seguretat i,  
en particular, pels de complementarietat, coordinació, col·laboració, cooperació  
i auxili mutu, especialment dins de les juntes locals de seguretat.

En el context actual de transmissió comunitària del virus, l’estratègia de lluita 
contra la COVID-19 comporta l’adopció de diverses mesures preventives i de con-
trol, per protegir la salut de la ciutadania i contenir la propagació de la malaltia, i 
els indicadors epidemiològics i assistencials obliguen a mantenir les mesures de li-
mitació d’activitats no essencials i de control de la mobilitat i a prorrogar les mesu-
res preventives, situació que requereix d’una actuació del personal dels respectius 
ajuntaments per comprovar i denunciar els incompliments d’aquestes, fet que obliga 
a reforçar les actuacions del seu personal en la seva lluita contra la pandèmia.

Atesa la gravetat de les dades epidemiològiques i assistencials actuals que justi-
fiquen les limitacions que continuen sent adoptades en les successives resolucions 
per les quals es prorroguen i, si escau, modifiquen les mesures en matèria de salut 
pública per contenir el brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al territori de 
Catalunya, es troba justificat de manera extraordinària i urgent l’adopció immediata 
d’aquesta mesura, per tal de combatre eficaçment la pandèmia en tot el territori de 
Catalunya.

El capítol 2, amb 2 articles, conté mesures de caràcter tributari. En primer terme, 
l’article 2 estableix una bonificació de la quota fixa de la taxa fiscal sobre el joc que 
grava les màquines recreatives i d’atzar, amb la finalitat d’ajustar la càrrega fiscal a 
la reducció de l’activitat que ha patit el sector. Aquesta bonificació és aplicable en 
les autoliquidacions del primer i segon trimestre del 2021, que s’han de presentar de 
l’1 al 20 del proper mes de juny.

D’altra banda, amb l’objectiu d’estimular l’activitat econòmica i la competitivi-
tat d’un àmbit particularment castigat per l’efecte del confinament i la incertesa en 
l’economia del lleure, com és el sector turístic, l’article 3 prorroga fins al 31 de de-
sembre de 2022, la mesura aprovada pel Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual 
s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’uti-
lització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració 
de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. 
La mesura, que ara es manté, establia una rebaixa fiscal en el cànon de l’aigua, que 
consistia a no aplicar en el cànon repercutit per les entitats subministradores en les 
seves factures o en el liquidat directament per l’Agencia Catalana de l’Aigua, corres-
ponent a consums dels mesos d’abril a desembre de 2020, els mínims específics per 
establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de curta durada (3 m3 per plaça/
mes) i, en el seu lloc, aplicar els mateixos mínims generals de 6 m3 mensuals previs-
tos per a persones usuàries domèstiques i la resta de persones usuàries industrials.

El Decret llei conté cinc disposicions addicionals.
La disposició addicional primera, de contingut pressupostari, estableix dues pro-

postes que responen a l’objectiu de millorar la gestió i l’assoliment dels objectius dels 
fons europeus Next Generation EU, amb la modificació del Decret llei 5/2021, de  
2 de febrer, 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.

Per tal de garantir el compliment dels objectius fixats en els programes opera-
tius de FEDER i FSE i en el Pla de recuperació i resiliència és necessari agilitzar 
al màxim l’execució dels projectes de despesa, avançant crèdit si és necessari del 
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mateix departament o entitat. Els mecanismes de finançament que s’han previst des 
de l’Estat encara no s’han desenvolupat, la qual cosa posa en risc l’assoliment dels 
objectius, especialment pel que fa als programes operatius de REACT-EU que fi-
nalitzen 2023.

Per tal que aquest avançament de crèdit no suposi una menor despesa dels depar-
taments a mitjà termini, s’ha previst la possibilitat de restituir el crèdit avançat una 
vegada s’ingressin al Tresor de la Generalitat els fons europeus.

Els crèdits restituïts s’han de destinar preferentment a garantir el compliment 
dels objectius de programació de fons europeus, però també es podran destinar a 
altres projectes de recuperació i resiliència econòmica i social per motiu de la crisi 
provocada per la pandèmia de la COVID-19, que potser inicialment es podrien haver 
quedat sense finançament de fons europeus.

D’aquesta manera es pretén maximitzar l’execució dels fons europeus i també 
l’execució dels projectes que han estat seleccionats i que es vagin seleccionant en el 
futur per transformar el teixit productiu, econòmic i social de Catalunya.

Per tal de simplificar-ne la gestió i garantir que es compleixen els terminis d’exe-
cució, s’autoritza al departament competent en matèria de finances a autoritzar o 
modificar compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs, sempre que l’import 
de les anualitats no superin els 300.000 euros. Es preveu un volum elevat de con-
tractació amb impactes pluriennals dels projectes programats en el marc dels fons 
procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU que 
requereixen una agilitat especial en el tràmit, per complir amb els objectius progra-
mats.

D’altra banda, la disposició addicional segona modifica la Llei 4/2020, del 29 
d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.

L’apartat 1 modifica la lletra e) de l’apartat 7 de l’article 5 de la Llei. Aquesta lle-
tra es va afegir amb el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures 
urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Re-
cuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya i el seu sector públic, per recollir un problema de gestió al Catsalut 
derivat del fet d’avançar crèdit propi per cobrir despeses derivades de la pandèmia. 
Vist que els efectes de la situació de crisi provocada per la pandèmia comporta tam-
bé per a la resta dels departaments i entitats del sector públic administratiu haver de 
realitzar despeses extraordinàries, així com la tramitació dels respectius expedients 
de contractació, amb càrrec de les partides de despesa ordinària o general, mentre 
no arriben els fons extraordinaris per finançar-les, es considera necessari modificar 
el text actual d’aquest apartat per tal d’ampliar-lo a tots els departaments i entitats 
del sector públic administratiu, amb l’objectiu de millorar la gestió i l’eficiència amb 
la qual s’executa la despesa amb càrrec dels fons extraordinaris.

Per la seva banda, l’apartat 2 d’aquesta disposició addicional modifica l’article 14 
de la Llei 4/2020, del 29 d’abril. Aquest article regula les transferències o aporta-
cions a determinades entitats, el compliment dels objectius pressupostaris i la gestió 
dels romanents de tresoreria. En concret, l’apartat 4 sobre els romanents de treso-
reria, disposa que a les entitats en què la Generalitat participa majoritàriament, de 
manera directa o indirecta, en llur capital o en la designació de la majoria de repre-
sentants amb dret a vot de llurs òrgans de govern, de les entitats adscrites o a favor 
de les entitats que, sense complir aquestes condicions, es classifiquen com a Admi-
nistració pública de la Generalitat, d’acord amb les normes del Sistema Europeu 
de Comptes (són les entitats descrites a l’apartat 1 d’aquest article 14) que tinguin 
romanent de tresoreria, se’ls ha d’efectuar una retenció de les aportacions i transfe-
rències que estiguin previstes de transferir-los. Aquestes entitats estan afectades per 
la retenció d’excessos de transferències previstes amb caràcter general, no obstant 
això, i a la vista del context actual provocat per la pandèmia de la COVID-19, es creu 
convenient que aquesta retenció sigui potestativa i no obligatòria, condicionada al 
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criteri de la Intervenció General, i amb la finalitat que aquestes entitats puguin exe-
cutar el seu pressupost totalment, i això ajudi a l’activació de l’economia. Aquesta  
modificació és de caràcter urgent atesa la proximitat de la data per tal que aquestes 
entitats compleixin les seves obligacions de tancament comptable.

La disposició addicional tercera modifica la Llei de creació de l’Agència Cata-
lana de Cooperació al Desenvolupament, aprovada per la Llei 31/2002, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives. L’Agència com a organisme al qual 
correspon gestionar els recursos econòmics i materials destinats a la cooperació 
al desenvolupament, requereix d’instruments econòmics de suport al sector de la 
cooperació, més enllà de les mesures de foment, com són les subvencions, i més 
acords amb la nova realitat resultant de la COVID-19, que implica que la liquiditat 
dels agents de cooperació i de l’economia en general necessiti nous elements finan-
cers relacionats amb els préstecs, avals i altres operacions financeres de garantia en 
matèria de cooperació al desenvolupament. A tal efecte, es considera necessari am-
pliar les funcions de l’Agència a fi que també pugui impulsar actuacions en aquesta 
matèria.

L’Agència va néixer a l’empara d’un model de gestió que ha evolucionat envers 
estructures més eficaces, àgils i dinàmiques i que contribueixen a augmentar els 
recursos destinats a la cooperació. Així, el bagatge internacional de l’Agència li 
ha permès estar molt present i activa en el marc de les licitacions i subvencions 
de la Unió Europea i també en la definició i l’impuls dels clústers d’organismes 
internacionals, de dins i de fora de la Unió Europea, i al voltant d’àmbits especí-
fics. Aquests nous escenaris requereixen buscar nous instruments per facilitar que 
l’Agència s’adapti als nous espais on hi ha hagut una evolució de la cooperació de 
qualitat.

En la dinàmica d’aquests nous instruments i nous escenaris, el projecte del Pla 
anual de cooperació al desenvolupament 2021 planteja la necessitat d’impulsar una 
nova línia d’avals amb entitats financeres ètiques que, sota el nom «ICF-Coopera-
ció», oferiria instruments de finançament a entitats sense ànim de lucre vinculades 
al tercer sector (ONGD, associacions, fundacions o cooperatives) amb seu social a 
Catalunya que impulsin projectes de cooperació al desenvolupament orientats a en-
fortir l’economia social i solidària en un àmbit local i col·lectiu.

Aquesta iniciativa que ara es vol implantar té el seu origen en el Pla director de co-
operació al desenvolupament 2019-2022, que preveu la recerca de finançaments comple-
mentaris a l’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) i la mobilització de fons addicionals 
per als objectius de desenvolupament: l’impuls d’incentius i mecanismes de salvaguarda 
(avals, crèdits, etc.) que permetin mobilitzar recursos provinents de la banca ètica i el 
suport a les estratègies de captació de nous socis o col·laboradors.

Alhora, el Pla director preveu actuacions que tenen un abast de país i que es 
relacionen amb la millora de la política pública catalana. Entre aquestes, destaca 
el treball conjunt amb relació a elements de la coherència de les polítiques per al 
desenvolupament, com el reforçament del compromís amb el comerç just i amb les 
finances ètiques.

En conseqüència i des d’un perspectiva jurídica, per implementar aquest tipus 
d’operació es requereix, en primer terme, que la Llei de creació de l’Agència Catala-
na de Cooperació al Desenvolupament prevegi expressament la competència avala-
dora de l’Agència, és a dir, la capacitat de l’entitat de constituir-se en prestadora de 
garanties per tal que se’n derivi la possibilitat de constituir els fons previstos en el 
Pla director i en el projecte del Pla anual 2021. La urgència d’aprovar aquesta modi-
ficació la causa l’adequació legal necessària als instruments de planificació operati-
va prevista per aquest exercici i iniciada l’any 2020.

La disposició addicional quarta, de caràcter financer, introdueix dues modifi-
cacions en el Decret llei 54/2020, de 29 de desembre, de necessitats financeres del 
sector públic en pròrroga pressupostària.
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D’una banda l’apartat 1 modifica l’apartat 2.c) de l’article únic. L’Acord 
GOV/46/2021, de 6 d’abril, pel qual s’autoritza Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya a constituir la societat FGC MOBILITAT, SA, i se n’aproven els Estatuts, 
autoritza la constitució d’una societat anònima de mercat amb la denominació FGC 
MOBILITAT, SA, per temps indefinit, que té com a objecte social principal la pres-
tació de serveis de transport de viatgers i mercaderies per ferrocarril, tant nacional 
com internacional, incloent-hi els serveis ferroviaris que s’hagin de prestar sobre la 
Xarxa Ferroviària d’Interès General, d’acord amb la normativa ferroviària.

L’article únic del Decret llei 54/2020, de 29 de desembre, en el seu apartat 2.c), 
autoritza FGCRAIL, SA a fer ús, durant el 2021, de l’endeutament amb termini 
de reemborsament superior a un any, per adquirir el material mòbil necessari per 
implantar un nou servei de rodalia entre l’aeroport i la ciutat de Barcelona, fins a 
un màxim de 120.000.000 euros amb l’autorització prèvia del Govern. Atès que es 
preveu que l’adquisició del material mòbil necessari per implantar un nou servei de 
rodalia entre l’aeroport i la ciutat de Barcelona el realitzi la nova societat constituï-
da, FGC MOBILITAT, SA, i no la societat FGCRAIL, SA, és necessari i urgent 
modificar l’article esmentat per tal de substituir la referència a FGCRAIL, SA per la 
referència a FGC MOBILITAT, SA.

D’altra banda, com a conseqüència de la modificació de la Llei de creació de 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament introduïda en la disposició 
addicional tercera d’aquest Decret llei, és necessari afegir un nou apartat, el 5.i) a 
l’article únic del Decret llei 54/2020, de 29 de desembre, per donar compliment a la 
normativa vigent que estableix en l’article 27 del text refós de la Llei 4/1985, de 29 
de març, de l’Estatut de l’Empresa pública catalana, que els requisits per a l’atorga-
ment d’avals en cas d’entitats de dret públic són els que preveu l’article 9: «la pres-
tació d’avals efectuada per aquestes entitats ha d’ésser regulada per la norma de 
creació respectiva i no pot ultrapassar l’import ni es pot aplicar a altres persones o 
a altres finalitats que les determinades per la Llei de pressupostos de l’exercici cor-
responent o per una llei especial.»

Finalment, la disposició addicional cinquena modifica l’article17 del Decret 
69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa 
de Serveis Socials d’Atenció Pública i article 5 de l’Ordre TSF/218/2020, de 16 de 
desembre, per a la provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció 
Pública per tal d’ampliar el termini màxim per publicar la convocatòria pública de 
provisió de sis mesos a un any.

Durant la pandèmia ha estat necessari recórrer al procediment d’emergència pre-
vist al Decret 69/2020, de 14 de juliol i a l’Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, 
per tal de garantir una atenció immediata a les persones usuàries en situació d’urgèn-
cia social i vulnerabilitat, que en alguns casos han patit el tancament dels centres on 
residien i ha calgut fer un trasllat d’emergència. Per aquest motiu, en els casos en què 
hi ha un perill greu per a la integritat o la vida de les persones usuàries, s’ha palesat 
que cal disposar d’un termini més ampli abans de la nova provisió ordinària i en tot 
cas garantir la continuïtat en l’atenció de les persones usuàries. En les circumstàn-
cies actuals i davant les necessitats que s’han fet paleses de donar una resposta àgil i 
eficient a la ciutadania en l’accés i la prestació d’uns serveis socials de qualitat dins 
de l’actual Sistema Públic de serveis socials, esdevé imprescindible establir una nova 
redacció dels articles relatius al procediment d’emergència del Decret 69/2020, de  
14 de juliol, i de l’Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió dels ser-
veis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

Totes les mesures exposades determinen que sigui imprescindible aprovar de for-
ma immediata aquest Decret llei per a la consecució dels objectius plantejats amb 
la celeritat que requereix el calendari assenyalat, objectiu que no podria ser assolit 
mitjançant la tramitació d’un procediment legislatiu ordinari.
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D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legislatives provi-
sionals sota la forma de decret llei en cas d’una necessitat extraordinària i urgent. 
En aquest cas, la necessitat és la crisi econòmica i sanitària, que requereix l’adopció 
urgent de mesures pal·liatives.

En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda  
i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto: 

Capítol 1. Mesures pressupostàries

Article 1. Destinació del 85% de la recaptació derivada de les 
sancions imposades pels òrgans competents del Departament 
d’Interior per incompliments de la normativa reguladora del primer 
estat d’alarma decretat per la pandèmia causada per la COVID-19, 
denunciats pels ajuntaments de Catalunya

1.1 El 85% de la recaptació derivada de les sancions imposades pels òrgans com-
petents del Departament d’Interior per incompliments de la normativa reguladora 
de l’estat d’alarma decretat per la pandèmia causada per la COVID-19, el dia 14 de 
març de 2020, i aixecat el dia 21 de juny de 2020, denunciades pels ajuntaments  
de Catalunya, s’ha de transferir al respectiu ajuntament per tal que aquest el desti-
ni a actuacions de reforç en la seva tasca de prevenció, seguiment i lluita contra la 
pandèmia.

1.2 S’autoritza el departament competent en matèria d’economia i hisenda a rea-
litzar les modificacions pressupostàries necessàries per tal de donar compliment al 
que s’estableix en aquest article, i adoptar les mesures que siguin oportunes per fer 
efectiva la transferència als ajuntaments que s’hi preveu.

Capítol 2. Mesures tributàries

Article 2. Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar. Màquines 
recreatives i d’atzar

Amb efectes de l’1 de gener del 2021, i per als períodes d’autoliquidació corres-
ponents al primer i segon trimestre del 2021, s’estableixen en la quota de la taxa fis-
cal sobre els jocs de sort, envit o atzar que grava les màquines recreatives i d’atzar 
els percentatges de bonificació següents: 

1. Màquines recreatives i d’atzar instal·lades en establiments de joc (casinos, bin-
gos i salons de joc): bonificació del 80 % en les quotes d’ambdós trimestres asse-
nyalats.

2. Resta de màquines recreatives: bonificació del 50 % en les quotes d’ambdós 
trimestres assenyalats.

Article 3. No aplicació de mínims de facturació específics de 
cànon de l’aigua a establiments hotelers, càmpings i altres 
allotjaments de curta durada en relació amb factures i liquidacions 
corresponents al període de consum comprès entre l’1 de gener 
de 2021 i el 31 de desembre de 2022

En les liquidacions de cànon de l’aigua, així com en la repercussió d’aquest tribut 
que les entitats subministradores inclouen en les seves factures, que s’hagin emès o 
s’hagin d’emetre a establiments hotelers i de càmping, així com a altres allotjaments 
de curta durada, en relació amb consums del període comprès entre els mesos de 
gener de l’any 2021 i desembre de l’any 2022, ambdós inclosos, no s’apliquen els 
mínims de facturació previstos en especial per aquests tipus d’establiments en les 
lletres b) i c) de l’apartat 2 de l’article 67 del text refós de la legislació en matèria 
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d’aigües de Catalunya, sinó els mínims generals de 6 metres cúbics mensuals per 
usuari industrial i assimilable, previstos en la lletra a del l’apartat 2 de l’article 67.

Disposicions addicionals 

Primera. Modificació del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, 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

1. S’afegeix l’article 4 bis al Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, amb el redactat 
següent: 

«Article 4 bis. Restitució de crèdits
4 bis. En el cas que els projectes elegibles que poden ser finançats amb els fons 

REACT-EU ja s’hagin iniciat o executat amb càrrec a crèdits no vinculats als fons es-
mentats, el conseller o consellera competent amb matèria de finances, amb els infor-
mes previs de la Direcció General de Pressupostos i de l’òrgan competent en matèria 
de fons europeus, podrà restituir aquests crèdits, per finançar en tot cas projectes des-
tinats a la recuperació i resiliència econòmica i social en motiu de la crisi provocada 
per la pandèmia de la COVID-19 i preferentment a complir els objectius de progra-
mació de fons europeus. Els esmentats crèdits s’identificaran amb un codi de fons de 
finançament específic.»

2. S’afegeix l’apartat 4 a l’article 7 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, amb el 
text següent: 

«7.4 Correspon al departament competent en matèria de finances l’autorització 
i la modificació de compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis 
futurs de projectes programats en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resili-
ència i del REACT-EU, sempre que l’import de les anualitats futures no superi els 
300.000 euros.»

Segona. Modificació de la Llei 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2020

1. Es modifica la lletra e) de l’apartat 7 de l’article 5 de la Llei 4/2020, del  
29 d’abril, que queda redactada de la manera següent: 

«e) Dels crèdits procedents del servei pressupostari DD10 «Despeses diversos de-
partaments. Fons extraordinaris DGP del VEH» per atendre les necessitats derivades 
de la pandèmia, que vinculen amb el crèdit inicial, independentment de l’origen de 
crèdit i del codi de finançament, i d’acord amb els criteris de l’apartat 1.»

2. Es modifica l’apartat 4 de l’article 14 de la Llei 4/2020, del 29 d’abril, que que-
da redactat de la manera següent: 

«4. En el cas que el 31 de desembre de 2020 les entitats a què fa referència l’apar-
tat 1 tinguessin un romanent de tresoreria derivat d’un excés d’ingressos cedits, 
transferències o aportacions de la Generalitat o de les entitats del seu sector públic 
no obtingudes en concurrència, el departament competent en matèria de finances 
públiques, d’acord amb els criteris establerts per la Intervenció General, pot efec-
tuar una retenció de les aportacions i transferències que els departaments als quals 
estan adscrites les entitats afectades tenen previst atorgar el 2021, per l’import que 
determini la Intervenció General, llevat que per llei, contracte programa o per altres 
acords del Govern s’hagi establert que han de tenir una altra destinació.»

Tercera. Modificació de la Llei de creació de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, aprovada per la Llei 31/2002, de 30 
de desembre, de mesures fiscals i administratives

Es modifica l’article 51.2 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, que queda 
redactat de la manera següent: 
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«2. L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament té atribuïdes les fun-
cions següents: 

a) Executar i gestionar la política de cooperació al desenvolupament, segons les 
directrius establertes per l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat.

b) Gestionar els recursos econòmics i materials destinats a la cooperació al 
desenvolupament.

c) Atorgar i gestionar préstecs, avals i altres operacions financeres de garantia en 
matèria de cooperació al desenvolupament.

d) Assessorar l’Administració de la Generalitat sobre la planificació de la política 
catalana de cooperació al desenvolupament.

e) Les que li atribueixin les disposicions vigents.»

Quarta. Modificació del Decret llei 54/2020, de 29 de desembre,  
de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària

1. Es modifica l’apartat 2.c de l’article únic del Decret llei 54/2020, de 29 de de-
sembre, que queda redactat de la manera següent: 

«c) S’autoritza FGC MOBILITAT, SA a fer ús, durant el 2021, de l’endeutament 
amb termini de reemborsament superior a un any, per adquirir el material mòbil ne-
cessari per implantar un nou servei de rodalia entre l’aeroport i la ciutat de Barce-
lona, fins a un màxim de 120.000.000 euros, amb l’autorització prèvia del Govern.»

2. S’afegeix l’apartat 5.i) a l’article únic del Decret llei 54/2020, de 29 de desem-
bre, amb el text següent: 

«i) S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2021, fins a una 
quantia màxima global de 500.000 euros, a favor de l’ICF per atorgar avals i préstecs 
per finançar entitats sense ànim de lucre vinculades al tercer sector (ONGD, associa-
cions, fundacions o cooperatives) amb seu social a Catalunya que impulsin projectes 
de cooperació al desenvolupament orientats a enfortir l’economia social i solidària 
en un àmbit local i col·lectiu. A aquest efecte l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament ha de tenir formalitzar un conveni amb l’ICF per constituir un 
fons garantia amb càrrec als pressupostos de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament.»

Cinquena. Modificació del Decret 69/2020, de 14 de juliol, 
d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de 
Serveis Socials d’Atenció Pública i de l’Ordre TSF/218/2020, de 16 
de desembre, per a la provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis 
Socials d’Atenció Pública

1. Modificació de l’article 17.2 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, 
concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

Es modifica l’article 17.2 del Decret 69/2020, de 14 de juliol, que queda redactat 
de la manera següent: 

«17.2 Aquests serveis socials s’han d’incloure en una convocatòria pública de 
provisió que s’ha de publicar en el termini màxim d’un any, a comptar des de la re-
solució de provisió del concert social o la gestió delegada pel procediment d’emer-
gència. La provisió d’emergència mantindrà la vigència fins a la formalització del 
nou concert o gestió delegada.»

2. Modificació de l’article 5.2 de l’Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a 
la provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública 

Es modifica l’article 5.2 de l’Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, que queda 
redactat de la manera següent: 

«5.2 Aquests serveis socials s’han d’incloure en una convocatòria pública de pro-
visió que s’ha de publicar en el termini màxim d’un any, a comptar des de la reso-
lució de provisió del concert social o la gestió delegada pel procediment d’emergèn-
cia. La provisió d’emergència mantindrà la vigència fins a la formalització del nou 
concert o gestió delegada.»
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Disposicions finals

Primera. Rang normatiu de determinats preceptes 
1. L’apartat 1 de la disposició addicional cinquena d’aquest Decret llei manté 

rang reglamentari de Decret a l’efecte del seu desplegament, modificació i derogació.
2. L’apartat 2 de la disposició addicional cinquena d’aquest Decret llei manté 

rang reglamentari d’Ordre a l’efecte del seu desplegament, modificació i derogació.

Segona. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals per-
toqui el facin complir.

Barcelona, 27 d’abril de 2021
Pere Aragonès i Garcia, Vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Comunicat al secretari del Govern 
2. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 27.4.21
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008 de 26.4.21
4. Informe jurídic de 26.4.21
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 26.4.21
6. Informe del secretari general Govern en funcions, de data 26.4.21 
7. Ordre d’inserció al DOGC
8. Certificat del Secretari del Govern 
9. Publicació al DOGC de data 29.4.21

Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

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 ERC; GP JxCat (reg. 1757; 1787).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2021; 10:30 h.
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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 ERC; GP JxCat (reg. 1758; 1788).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2021; 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 ERC; GP JxCat (reg. 1759; 1789).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2021; 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 ERC; GP JxCat (reg. 1760; 1790).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2021; 10:30 h.

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 ERC; GP JxCat (reg. 1761; 1791).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2021; 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 ERC; GP JxCat (reg. 1762; 1792).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre seguretat ciutadana
250-00007/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 1763; 1793).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.05.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el compromís per una Catalunya  
de drets i llibertats, diversa i cohesionada
250-00008/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 1680 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 05.05.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 1680)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 167.3 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de reso-
lució sobre el compromís per una Catalunya de drets i llibertats, diversa i cohesio-
nada (tram. 250-00008/13).

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

2. Mostra la seva voluntat de convertir-se en un espai lliure de discurs d’odi, 
d’apologies de la discriminació o d’enaltiment de la violència, per a la qual cosa 
convida a emprar, si fos menester, les disposicions reglamentàries i del codi de con-
ducta que facin al cas.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 3

3. Rebutja qualsevol manifestació de violència cap a les diputades o qualsevol 
altra persona i adquireix el compromís de rebutjar formal i unànimement qualsevol 
manifestació de violència verbal, física o psicològica cap a les diputades o qualsevol 
altra persona a qualsevol espai dintre o fora del Parlament de Catalunya per motius 
de discriminació de qualsevol naturalesa.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, diputat, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el reconeixement de la injustícia patida 
per les persones transsexuals
250-00050/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 1559 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

Jenn Díaz Ruiz, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta 
la Proposta de resolució sobre el reconeixement de la injustícia patida per les per-
sones trans, per tal que sigui substanciada davant la Comissió, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 1954, Franco va reformar la llei vagos y maleantes, sobre població impro-

ductiva, i amb aquesta reforma va ser inclosa l’homosexualitat. L’any 1956 va ser 
dictada la primera condemna per homosexualitat a Barcelona. Malgrat la bona con-
ducta del condemnat, es va considerar que era un sujeto homosexual productor de 
hechos que ofenden la sana moral de nuestro país. Aproximadament mil persones 
van ser empresonades a La Model en un mòdul, coneguts com els violetes.

L’any 1970 va ser aprovada la llei franquista sobre peligrosidad y rehabilitación 
social, que penalitzava amb penes de presó les pràctiques homosexuals, considerant 
les persones processades en estado peligroso. La norma franquista va provocar la 
persecució política cap a les persones que s’oposessin al règim, cap a tothom que 
s’atrevís a subvertir l’ordre establert. El col·lectiu LGTBI en va patir les conseqüèn-
cies amb penes de privació de llibertat, arbitrarietat, vulneració del dret d’innocència 
i del dret d’un judici just.

El que el règim franquista va considerar homosexualitat no feia diferències entre 
identitat de gènere, orientació sexual i expressió de gènere. Tot allò que no quedés 
uniformat sota la normativa franquista va ser perseguit. Aquest fet històricament ha 
invisibilitzat que gran part de la injustícia patida pel col·lectiu, i sota el supòsit de 
l’homosexualitat, va recaure en persones trans, i molt en particular les dones trans. 
L’ordre social imposat pel franquisme no acceptava la dissidència i va uniformar tot 
el col·lectiu LGTBI. En definitiva, tot allò que sortís del marc de relacions de poder 
marcades pel cisheteropatriarcat, sistema i valors propis d’un règim militar i nacional- 
catòlic com va ser el franquisme.

Arreu de l’Estat, i en particular a la presó de la Model de Barcelona, es van ha-
bilitar mòduls de rehabilitació i reeducació sexual amb els represaliats de la causa. 
Hi ha més de 550 condemnes que certifiquen que el règim va reprimir l’homose-
xualitat per considerar-la una amenaça, una malaltia i enemiga de la pàtria, i 5.000 
processos per homosexualitat en tot l’Estat. La immensa majoria correspon a homes 
homosexuals i dones trans, donat que les lesbianes eren invisibilitzades perquè la 
sexualitat de les dones era ignorada. Entre les vulneracions de drets es troben: de-
tencions, interrogatoris, tortures, violacions, abusos, maltractaments i exploracions 
físiques, antropològiques i psíquiques.

Malgrat que l’homosexualitat es va deixar de perseguir l’any 1978, la llei d’es-
càndol públic encara va provocar la persecució del col·lectiu trans fins a la seva de-
rogació l’any 1987. No es pot dir que només el franquisme va perseguir les persones 
trans, també ho ha fet la democràcia constitucional actual. Fins al 1983 no va ser 
despenalitzada la reconstrucció genital, i fins al 1987 no ha va una sentència judi-
cial que obria la porta a canviar el sexe registral a través d’un complex procediment 
judicial contra l’Estat.

En la llarga època del franquisme i de la transició, les dones trans van patir una 
repressió social i legal que les va excloure socialment i laboral i les va exposar a tota 
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mena de violències. El seu recorregut vital, empès cap a la marginalitat i la vulne-
rabilitat, té encara ara conseqüències: manca de coixí social, salut mental i física  
i manca de recursos econòmics.

La via judicial ha estat alleugerida amb la llei de la rectificació de la menció de 
sexe l’any 2007, és a dir, després de 29 anys de règim constitucional. Aquesta llei, 
encara vigent, exigeix dues condicions que vulneren drets fonamentals. Per una ban-
da, exigeix un tractament hormonal que atempta contra el dret al propi cos i la fer-
tilitat. A més, la llei demana un diagnòstic de disfòria de gènere, un desordre que 
no està reconegut per la OMS des del 2018, fet que suposa una contradicció evident. 
Aquestes dues exigències, tractament hormonal forçat i la imposició d’un diagnòstic 
psiquiàtric que no és veraç són vulneracions de drets que el sistema constitucional 
espanyol realitza encara ara.

La patologització de les persones trans, des de la seva atenció a la salut fins a la 
consideració del fet trans com una malaltia psíquica, també segueix vigent en plena 
democràcia. Amb l’impuls de la llei 11/2014 contra la LGTBIfòbia i gràcies a la pres-
sió dels col·lectius, i en particular de la Plataforma Trans*forma la Salut, es va poder 
establir el novembre de 2017 un model d’atenció despatologitzat que tracta el fet trans 
com una dimensió més de la diversitat humana i no com una malaltia. Igualment, 
amb la llei 11/2014, les reivindicacions i l’activisme trans han fet avançar els drets 
en altres àmbits com l’educació, serveis socials, presons, espai públic, protocols ad-
ministratius i, encara que modestament, en l’àmbit laboral. En tot aquest procés tota 
la societat catalana ha avançat cap a la garantia dels drets humans, com correspon  
a una societat més justa, sense que hi hagi hagut cap retrocés en els drets de la resta 
de la societat. La societat catalana, amb el reconeixement dels drets de les persones 
trans, és millor.

I malgrat tot, la violència sistèmica i la vulneració de drets fonamentals és encara 
una realitat quotidiana. Les persones trans estan veient com, en ple segle XXI, tornen 
a veure qüestionats el seu dret al lliure desenvolupament de la personalitat, al seu 
dret a la intimitat, a la vida privada, a la salut i a la dignitat. L’assenyalament, l’as-
setjament i el qüestionament és, avui en dia, una realitat per a les persones trans. El 
reconeixement de la identitat de gènere autodeterminada, el respecte a l’expressió de 
gènere, l’eliminació de l’obligatorietat a un tractament hormonal i la obligatorietat 
d’un diagnòstic mèdic contrari a la dignitat segueixen formant part de la lluita d’un 
col·lectiu vulnerabilitzat per part de les institucions i la societat.

El dret a la memòria, al perdó, a la reparació i a la no repetició és un deute his-
tòric que la societat ha contret envers les persones trans.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Reconeix el patiment causat a les persones trans per la violència sistèmica i la 

vulneració de drets exercida contra elles.
2. Expressa la seva disculpa oficial a la comunitat trans com a signe de reparació 

històrica i institucional.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
3. Incloure, en el desenvolupament d’una propera llei catalana que protegeixi els 

drets de les persones trans, els mecanismes de reparació històrica necessaris, en es-
pecial a les dones trans que van patir la repressió i la marginació social i laboral que 
les ha deixat sense recursos.

Palau del Parlament, 22 de març de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Jenn Díaz Ruiz, diputada, GP ERC
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Proposta de resolució sobre la campanya de la fruita
250-00051/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1560 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, Òscar Ordeig i Mo-

list, diputat, Judit Alcalá González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada, Joa-
quim Paladella Curto, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la campanya de la fruita, per tal que sigui 
substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
El sector agroalimentari i l’entorn rural en el qual es desenvolupa, és estratègic i 

de vital importància per a Catalunya i, en particular, per a les comarques de Lleida, 
Pirineu i Aran, sent la primera regió europea en indústria alimentària, impulsada 
des d’un sector agrari potent i modern. A Catalunya es dediquen a la producció de 
fruita dolça al voltant de 46.000 hectàrees. Les principals plantacions són de poma, 
pera, préssec i nectarina, que suposen el 87% del total d’hectàrees. Aquestes planta-
cions es concentren principalment a les comarques del Segrià, Pla d’Urgell, l’Urgell, 
les Garrigues i la Noguera. En aquestes comarques es produeixen al voltant del 85% 
de l’aproximadament el milió de tones que arriba la producció total de Catalunya. 
Aquestes xifres suposen que aquestes comarques produeixen al voltant del 50% de la 
poma i pera, i més del 25% del préssec i nectarina, de la producció total espanyola,  
sent l’àrea més important de fruita dolça de Espanya, amb una decidida vocació ex-
portadora. Segons dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Espanya 
és el primer exportador de la UE.

Per recollir tal quantitat de fruita, en un període concret, es necessiten molts tre-
balladors i treballadores. Aquestes comarques són les que tenen el flux més gran de 
persones temporeres concentrant-se, majoritàriament, durant els mesos d’abril a oc-
tubre. Aquesta arribada massiva de temporers i temporeres correspon, doncs, a la 
important necessitat de mà d’obra en la temporada de recollida de la fruita dolça i de 
pinyol.

Aquesta realitat evidencia que, amb l’arribada de centenars de persones en cerca 
de feina i les mesures sanitàries que cal complir per la pandèmia originada per la 
covid-19, fa que tinguem un repte que cal afrontar, donant resposta a garantir l’ocu-
pació de qualitat, l’allotjament digne i l’accés als serveis higiènics bàsics, tot evitant 
la indigna pernoctació als carrers.

Cal entendre que una part molt important de la problemàtica de la campanya de 
la fruita no és laboral sinó social, ja que hi ha moltes persones vulnerables que arri-
ben a les comarques de Lleida que no troben feina per no complir les condicions per 
poder treballar degut a la seva situació administrativa.

Per totes aquestes persones cal oferir una solució que dignifiqui la situació dels i  
les treballadores agràries, gestionant la seva ubicació i la seva estada, treballant  
i acordant-ho de manera integral.

Aquest fet requereix ser afrontat de manera responsable i justa, amb rigor, amb 
respecte, amb profunditat i amb coneixement del territori i de la seva gent. Però, cal 
dir-ho, de moment, no ha hagut quasi canvis a les polítiques d’acollida respecte l’any 
passat, que va ser molt conflictiu, donant una pèssima imatge del territori.

Els ajuntaments han d’assumir el lideratge en la coordinació entre els diferents 
agents implicats en aquest àmbit, però és necessari fer-ho de manera transversal i 
amb recursos econòmics per part de la Generalitat, la diputació i els consells co-
marcals.
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Estem a finals d’abril i els dubtes i la por queda latent en el territori pensant en 
que la situació viscuda l’any passat pot repetir-se en qualsevol moment, patint un 
confinament perimetral sense sentit en el nostre territori decidit per Barcelona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Defensar el sector agroalimentari de Lleida i de la fruita dolça, com un motor 

econòmic i social reconegut arreu del país i del món. Al mateix temps, reconèixer 
la bona tasca dels i les milers de treballadors i treballadores que cada any treballen 
en la campanya de la fruita.

2. Buscar mesures per resoldre la utilització irresponsable de determinats sectors 
de les problemàtiques actuals i rebutjar l’enfrontament entre productors/es i treba-
lladors/es.

3. Reactivar, amb més recursos i capacitat de gestió, la taula de coordinació in-
tegrada per la Generalitat de Catalunya, Delegació del Govern d’Espanya, Ajunta-
ments i Consells Comarcals afectats, Diputació de Lleida, patronals agràries, sindicats 
i agents socials per tal de coordinar accions conjuntes.

4. Intensificar, a través de la Inspecció de Treball de la Generalitat, les tasques 
de control i detecció de casos de vulneració de drets dels treballadors i treballado-
res del camp i garantir les bones condicions laborals i d’allotjament, així com a les 
agències d’ETT.

5. Crear oficines d’assessorament i orientació en els municipis per resoldre dub-
tes envers a la situació legal i laboral de les persones que arriben als municipis a la 
recerca de feina.

6. Coordinar i elaborar, juntament amb la Diputació i els Consells comarcals, un 
informe sobre el mapa de la xarxa d’allotjaments públics i privats, així com aquells 
habitatges que s’hagin posat a disposició per allotjar, que possibiliti conèixer el nú-
mero d’allotjaments disponibles i donar una resposta real a la demanda.

7. Aplicar les competències que té en aquesta matèria implementant ajudes tempo-
rals, per a construccions modulars, d’instal·lació ràpida i complementaris als habitat-
ges que ofereixen els empresaris agraris, en una ubicació propera a les explotacions 
agràries.

8. Dotar d’una partida econòmica específica pels ajuntaments per a la instal·lació 
d’aquests allotjaments modulars.

9. Elaborar un Pla estratègic a mig i llarg termini sobre els treballadors i treballa-
dores de la fruita (temporers), amb la participació de totes les administracions con-
cernides; partits polítics, sindicats, patronals i agents socials del territori.

10. Crear i liderar una taula d’emergència social, entre les diferents entitats afec-
tades, destinant els recursos econòmics necessaris per tal de poder atendre a totes 
les persones vulnerables que es troben en situació irregular i no poden treballar i 
atendre a les persones que, trobant-se en situació regular, arriben a les comarques de 
Lleida sense aconseguir una oferta de treball durant la campanya de la fruita i tenen 
una situació molt precària.

11. Impulsar les accions necessàries per tal d’anticipar la demanda de mà d’obra 
necessària de la campanya de la fruita i evitar els desplaçaments de persones sen-
se oferta de treball, potenciant les contractacions en origen, les borses de treball de 
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les organitzacions agràries o les persones que busquen feina a través de les OTG’s, 
entre d’altres. 

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Pol Gibert Horcas, Joaquim Paladella Cur-

to, Òscar Ordeig i Molist, Judit Alcalá González, Sílvia Romero Galera, diputats,  
GP PSC-Units 

Proposta de resolució sobre el Grup de Desplegament de la Llei 
d’Eutanàsia
250-00052/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1581 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Grup de Desplegament de 
la Llei d’Eutanàsia, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 8 de febrer el Departament de Salut va anunciar que havia constituït el 

Grup de Desplegament de la Llei d’Eutanàsia.
A la nota de premsa s’anunciava que amb la Consellera s’havien reunit tots els 

membres que en formen part: representants de l’assessoria Jurídica del Departament 
de Salut; del Comitè de Bioètica de Catalunya; professionals de cures pal·liatives; 
intensivistes; professionals de medicina de família; professionals d’infermeria; una 
treballadora social, personal de geriatria, de Salut Mental (psiquiatria i psicologia 
clínica); del Servei Català de la Salut i de la Direcció General de Planificació del 
Departament de Salut.

Sorprenentment els grups parlamentaris no estaven convocats a participar en 
aquesta reunió. Sempre s’ha tractat i treballat de manera conjunta la qüestió de l’Eu-
tanàsia amb transparència i consens per part de totes les formacions i també per part 
de la Conselleria, qui ha impulsat aquestes trobades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar immediatament als grups 

parlamentaris per informar-los dels avenços en el treball i composició del Grup de 
Desplegament de la Llei d’Eutanàsia.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la presència de dones com a expertes  
i com a actors del món sanitari als mitjans de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
250-00053/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la presència de dones com ex-
pertes i com actors del món sanitari al mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Les dones tenen un pes molt important en el sector sanitari, una cosa que ha 

quedat en evidència en l’actual crisi sanitària. Diversos organismes públics, com el 
Ministeri d’Igualtat, han quantificat aquest pes de les dones en alguns sectors clau 
de l’emergència sanitària. En les activitats d’infermeria, són un 84%; en les de far-
màcia, un 72%; en residències i centres de dependència, un 84%. Les persones en-
carregades de serveis de neteja hospitalària i de residències són en un 90% dones. 
Les dones també representen més del 50% del cos de metges i metgesses.

Tot i aquesta realitat, l’últim informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre la presència de les dones en la informació sobre la pandèmia de la covid-19 
revela que la presència televisiva de les dones com expertes i actors del món sanitari 
en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ni tan 
sols és paritària. Les dones registren el 39,4% del temps de paraula del conjunt dels 
actors del món sanitari, un valor per sota del que és habitual en períodes ordinaris 
(aproximadament el 47% l’any 2018).

Però la desigualtat entre la presència de dones i homes és especialment flagrant 
quan apareixen com veus expertes. En el marc de les informacions analitzades, el 
28,7% del temps de paraula de l’agrupació de persones expertes correspon a dones, 
mentre que en períodes anteriors la proporció de dones que desenvolupaven aquest 
paper era del 47%.

Les dones només van aconseguir una proporció de temps de paraula que s’acosta 
al 50% quan es parlava d’iniciatives solidàries o de l’afectació en l’àmbit educatiu en 
el paper de mares d’infants que segueixen el curs escolar a casa.

És obligació dels nostres mitjans públics de comunicació garantir una presència 
de les dones d’acord amb el pes que tenen en la societat tal com estableix la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar a la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals (CCMA) a garantir que el pes que tenen les dones com a ac-
tors i expertes del món sanitari es vegi traslladat als temps de paraula i la presència 
als mitjans públics dependents de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA).

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’exigència del desdoblament  
de la carretera C-55 al tram entre Manresa i Castellbell i el Vilar
250-00054/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Cristòfol Gi-

meno Iglesias, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per exigir el desdobla-
ment de la C-55 en el tram Manresa-Castellbell i El Vilar, per tal que sigui substan-
ciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La carretera C-55 és, des de fa anys, una de les carreteres de Catalunya que té 

una densitat de circulació molt elevada, superant la mitjana de 30.000 vehicles/dia, 
el que provoca una alta sinistralitat i la necessitat que aquesta sigui desdoblada amb 
dos carrils per sentit de circulació.

L’alternativa viària per les comarques del Bages i el Berguedà a la C-55 és una 
autopista C-16 amb un peatge molt car, que penalitza el territori i que fa que estigui 
infrautilitzada, malgrat els esforços en forma de bonificacions als usuaris per part 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes bonificacions no han servit ni serveixen per descongestionar la C-55, ja 
que, amb dades del propi Servei Català de Trànsit, queda palès que els usuaris se-
gueixen utilitzant preferentment la C-55 malgrat la densitat i les retencions.

Les actuacions que des de el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya s’han portat a terme en els darrers 4 anys en millores en 
aquesta via han millorat en quant a la reducció d’accidents greus, però es segueixen 
produint molts accidents que, al seu temps, provoquen encara més retencions i pro-
blemes de circulació. Aquesta carretera ja és coneguda com la «ratera» del Bages 
per l’estretor del seus carrils i les dificultats d’arribada al punt d’accident dels serveis 
mèdics o d’emergències.

La C-55 és actualment una via col·lapsada i cal adoptar solucions urgents als pro-
blemes de mobilitat que, en especial aquest tram entre la ciutat de Manresa i Castell-
bell i El Vilar, per enllaçar amb la C-58, provoca tant els dies feiners com els festius.

L’any 2015, el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Bages va aprovar per consens 
una declaració institucional sobre mobilitat les comarques centrals en la que recla-
mava el desdoblament d’aquesta via de comunicació.

Posteriorment, el 18 de desembre del 2019, el mateix Consell d’Alcaldes i Al-
caldesses del Bages va aprovar per unanimitat una declaració institucional sobre la 
mobilitat viària i ferroviària de les comarques centrals amb l’Àrea Metropolitana, 
en la que insistia en el desdoblament de la C-55 en aquest tram. Aquesta declaració 
institucional del 2019 la van subscriure per unanimitat els grups comarcals d’ERC, 
Junts per Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, CUP, Ciutadans, En Comú 
Guanyem i el grup d’independents del Consell Comarcal de Bages, on reclamaven al 
Govern de la Generalitat de Catalunya que s’incorporessin en els pressupostos 2020-
2021 les partides econòmiques necessàries.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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1. Iniciar els tràmits per la licitació de l’obra de desdoblament de la C-55 en el 
seu tram entre Manresa i Castellbell i el Vilar, d’acord amb els projectes executius 
aprovats.

2. Dotar econòmicament la partida que correspongui en el primer pressupost de 
la Generalitat que s’aprovi.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Cristòfol Gimeno 

Iglesias, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la reclamació del desdoblament  
de la carretera C-16, E-9, al Berguedà
250-00055/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1584 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Cristòfol Gi-

meno Iglesias, diputat, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socia- 
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per reclamar el desdo-
blament de la C-16/E-9 a la comarca del Berguedà, per tal que sigui substanciada 
davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La comarca del Berguedà havia estat una de les més actives de Catalunya, re-

sultat de tenir importants explotacions mineres (carbó), elaboració de ciment, ús de 
l’aigua del riu Llobregat per a produir energia i, finalment, utilitzar-la per a fer fun-
cionar totes les colònies tèxtils al llarg del curs del riu.

Tot aquest gran entramat d’indústria minera i tèxtil va entrar en crisis a finals 
dels anys 80 i principis dels 90, sense un recanvi que permetés la compensació dels 
llocs de treball perduts.

El sector que va sorgir, anys després dels tancaments, fou el del turisme i la sego-
na residència, que ha assolit un important paper, si bé no ha compensat, ni de lluny, 
les pèrdues tingudes. Aquesta situació ha produït una lenta, però constant, pèrdua 
d’habitants en el conjunt dels 31 municipis que conformen la comarca, fins el punt 
de ser l’única comarca de Catalunya que aplega 6 municipis de menys de 100 habi-
tants.

La comarca ha vist passar diverses oportunitats sense poder-les arrelar per man-
ca d’unes adequades comunicacions verticals i transversals, manca de terreny indus-
trial, d’habitatge social, de noves tecnologies, etc.

En els darrers anys, el Govern de la Generalitat no ha donat compliment a com-
promisos anunciats d’inversions en infraestructures, verbals i per escrit, per aconse-
guir aturar la regressió demogràfica a la comarca del Berguedà.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Iniciar els tràmits per la licitació de l’obra de desdoblament de la C-16/E-9 en-

tre Berga i Bagà d’acord amb el projecte executiu.
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2. Dotar econòmicament la partida que correspongui en el primer pressupost de 
la Generalitat que s’aprovi.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Cristòfol Gimeno 

Iglesias, Marta Moreta Rovira, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la reclamació de la construcció 
d’equipaments educatius al Bages
250-00056/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1585 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució per reclamar la construcció 
d’equipaments educatius a la comarca del Bages, per tal que sigui substanciada da-
vant la comissió corresponent amb el text següent: 

Exposició de motius
La demanda de places escolars d’educació secundària a la comarca del Bages ha 

anat augmentant progressivament en els darrers anys.
En aquest sentit, l’Ajuntament del municipi de Sant Joan de Vilatorrada ha con-

tactat darrerament amb els Serveis Territorials d’Educació de la Catalunya Central 
per concretar la cessió de terrenys per a la construcció de l’Institut Cardener i així 
donar resposta a les necessitats educatives del municipi. Aquesta cessió està prevista 
per finals de l’any 2021.

Paral·lelament, al municipi de Castellbell i El Vilar, l’Institut Bages Sud funciona 
en mòduls prefabricats des de l’any 2009 i actualment l’Ajuntament ha posat a dis-
posició dels Serveis Territorials d’Educació diferents terrenys per acollir de manera 
definitiva aquest reclamat i necessari equipament educatiu.

Per tal de poder donar una resposta eficaç a l’increment de la demanda de places 
escolars d’aquests municipis i d’altres de la comarca del Bages propers als mateixos, 
cal accelerar i facilitar les gestions entre les administracions per la cessió immedia-
ta dels terrenys durant aquest any 2021 per part del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Col·laborar amb els ajuntaments de Castellbell i El Vilar i Sant Joan de Vila-

torrada perquè realitzin la cessió dels terrenys necessaris per ubicar-hi els centres 
educatius Institut Bages Sud i Institut Cardener durant l’any 2021.

2. Dotar una partida econòmica als propers pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2022 que contempli la redacció dels projectes dels dos centres edu-
catius a Sant Joan de Vilatorrada i a Castellbell i el Vilar.
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3. Dotar una partida econòmica als pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2023 per a la construcció dels dos centres educatius, així com l’inici de l’exe-
cució de l’obra.

4. Comptar amb els Ajuntaments de Sant Joan de Vilatorrada i Castellbell i el 
Vilar, així com amb la comunitat educativa, en la redacció dels projectes per tal de 
que estigui adaptat a la realitat educativa de cada municipi i contempli les necessi-
tats dels projectes educatius

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Cristòfol Gimeno 

Iglesias,  Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la situació dels professionals del Centre 
Sanitari del Solsonès
250-00057/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la situació dels 
i les professionals del Centre Sanitari del Solsonès, per tal que sigui substanciada 
davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant els darrers 10 anys la despesa de la Generalitat de Catalunya en Salut ha 

baixat de manera considerable. L’atenció sanitària està completament col·lapsada i 
pateix una manca de recursos i de personal important. Si sumem ara la incidència 
de la pandèmia al nostre sistema de salut, la carrega i la pressió que han patit els  
i les nostres professionals s’ha multiplicat en aquests darrers mesos.

Els i les treballadores del Centre Sanitari del Solsonès venen denunciant que són 
els treballadors sanitaris que menys cobren de tota Catalunya. Des de 2017, han patit 
retallades respecte a la resta de sanitaris i han mantingut nombroses negociacions 
amb la direcció del Centre per poder aconseguir el seu retorn.

La darrera proposta presentada per la direcció del Centre, encapçalada pel Con-
sell Comarcal, contemplava un arrodoniment a la baixa dels augments retributius 
del salari que no s’han fet efectius des de l’any 2017 i la posterior negociació dels 
pagaments per objectius (DPO) del 2018 i 2019. La DPO del 2017 va ser reconeguda 
per la direcció i s’ha pagat als treballadors un 50% de l’import total.

No obstant, els treballadors van creure insuficient aquesta proposta i el mes 
d’abril de l’any 2019 i després de mesos de negociacions frustrades i de protestes 
públiques, 48 treballadors del Centre Sanitari del Solsonès van decidir interposar 
una reclamació als jutjats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata la importància de comptar amb tots els recursos i serveis sanitaris 

necessaris per tal d’evitar la despoblació i els grans desplaçaments innecessaris als 
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centres sanitaris de referència; i reconeix i agraeix públicament la feina i la implica-
ció dels professionals del Centre Sanitari de Solsona en uns moments especialment 
difícils, per la crisi de la covid-19.

2. Insta el Govern a demanar al Consell Comarcal del Solsonès que s’estableixi 
una interlocució constant i fluida amb els/les representants dels/les treballadors/es 
del Centre.

3. Insta el Govern a demostrar el recolzament inequívoc a les demandes del per-
sonal sanitari del Centre Sanitari de Solsona, pel què fa a l’equiparació salarial amb 
la resta de professionals sanitaris de Catalunya i al pagament dels increments sala-
rials pendents

4. Insta el Departament de Salut a que, a través del CatSalut i conjuntament amb 
el Consell Comarcal, es facin les gestions oportunes per tal de fer el pagament dels 
complements salarials pendents dels darrers anys el més aviat possible i d’acord amb 
els/les treballadors/es del centre. Així com que es doni compliment al pagament de les 
DPO tal i com va quedar establert a la Llei 13/2020, del 13 d’octubre, de restabliment 
del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de 
la Salut i del personal del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Cristòfol Gimeno 

Iglesias, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el servei de transport escolar a Piera
250-00058/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Jordi Riba Colom, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució sobre el servei de transport escolar a Piera, 
per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
El municipi de Piera és un municipi de gran extensió territorial, més de 57 kilò-

metres quadrats, i un alt nivell de dispersió de població atesa l’existència de diverses 
urbanitzacions en el seu terme municipal.

Des de l’any 2012, com a conseqüència de les instruccions del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es va retallar el servei de transport 
escolar prestat pel Consell Comarcal de l’Anoia per delegació d’aquest Departa-
ment, provocant des d’aleshores, que les famílies hagin hagut d’assumir un copa-
gament per al servei de transport escolar que ha suposat fins a 240 euros per curs.

Les característiques del municipi de Piera, amb barris i urbanitzacions disse-
minats, fan que hi hagi una distancia d’entre 3, 6 o 8 km des de l’escola Herois del 
Bruc o l’Institut Guinovarda amb aquests nuclis de població, distàncies sovint molt 
superiors a les cobertes per el servei de transport escolar gratuït entre diferents mu-
nicipis.

L’establiment dels criteris de prestació del servei de transport escolar, més enllà 
de l’obligatorietat legal, ha de respondre a la realitat de les característiques territo-
rials, econòmiques i socials, sempre amb la finalitat de cercar l’equitat i la cohesió 
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social, i tenint en compte que es tracta d’una regulació en matèria d’educació, un 
pilar bàsic per a la nostra societat.

Aquesta situació afecta directament als sectors més vulnerables de la ciutadania 
i a aquelles famílies que viuen més allunyades dels centres educatius del municipi, 
suposant una discriminació d’aquests a l’accés als serveis educatius així com del tre-
ball per la cohesió socials i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania.

El Govern de la Generalitat és l’administració amb plenes competències en edu-
cació i per tant el responsable de vetllar per assegurar que els alumnes puguin arri-
bar als seus centres educatius tal com estableix la Llei d’Educació de Catalunya.

L’Ajuntament de Piera ha acabat assumit unes funcions i despeses que no li són 
pròpies mitjançant ajuts destinats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon 
cicle d’educació infantil que fan ús del servei de transport escolar no obligatori que 
gestiona el Consell Comarcal dels que en són beneficiaris l’alumnat escolaritzat a 
l’INS Guinovarda i a l’escola Herois del Bruc que estudien de P3 a 4t d’ESO als 
quals, segons la normativa d’ús del servei, no els correspon la gratuïtat del transport.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata la desigualtat d’oportunitats que pateixen les famílies que viuen en nu-

clis de població que, malgrat estar dins del municipi del seu centre escolar, tenen una 
distància al centre igual o superior a d’altres que estan en un municipi veí, i en can-
vi, no tenen el dret a transport escolar obligatori, ja que el Decret 161/1996 estableix 
com a transport escolar obligatori només aquell que correspon a alumnes que han de 
desplaçar-se fora del terme municipal, sense criteris de distància.

2. Insta el Govern de la Generalitat a iniciar, abans de començar el curs escolar 
2021-22, la revisió del Decret 161/1996 pel qual es regula el servei escolar de trans-
port per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, amb 
criteris de distància en la determinació del transport escolar obligatori, amb l’objec-
tiu de desplegar el que estableix l’article 6.3 de la Llei d’educació sobre l’oferiment 
d’ajuts públics als alumnes que viuen en poblacions sense escola, en nuclis de po-
blació allunyats o en zones rurals, als alumnes amb discapacitats i als alumnes amb 
necessitats educatives específiques reconegudes.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Jordi Riba Colom, di-

putats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la construcció d’un gimnàs i una sala 
d’usos múltiples a l’Escola Splai, de Barcelona
250-00059/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Mario García Gómez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
gimnàs i una sala d’usos múltiples a l’Escola Splai, de Barcelona, per tal que sigui 
substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 
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Exposició de motius
L’Escola Splai, al barri de Porta de la ciutat de Barcelona, fa més de 40 anys 

que està en funcionament. Des que es va planificar l’obra, s’hi va contemplar la 
construcció d’un gimnàs i una sala polivalent que havien de cobrir la necessitat de 
disposar d’un espai on fer activitat física, i on realitzar diferents activitats culturals 
(teatre, dansa, música, etc.).

L’any 2003 el Consorci d’Educació va comunicar al centre escolar que el projec-
te de construcció del gimnàs i la sala polivalent es tirava endavant. Un any més tard, 
però, es va tornar a posar en contacte amb el centre per informar-lo que no hi havia 
disponibilitat pressupostària per realitzar la seva construcció.

Tot i tenir un espai disponible per a la construcció d’un gimnàs i una sala poliva-
lent, i que l’escola i l’AMPA porten més de 30 anys demanant la seva construcció, a 
hores d’ara encara no s’ha fet res.

La construcció del gimnàs estava contemplada tant en el PAM de 2003-2007, 
com en el PAM 2007-2011, però l’any 2008 els diferents serveis territorials d’Ense-
nyament van comunicar als centres que la Generalitat havia prioritzat la construcció 
de nous centres i que, de moment, no s’edificaria cap gimnàs a tot Catalunya. Aquest 
fet, afegit a la crisi econòmica i a les retallades que ha patit el sistema educatiu a 
Catalunya, ha determinat que el projecte no s’hagi portat a terme.

La construcció del gimnàs i la sala polivalent a l’escola Splai de Barcelona hau-
ria de ser una prioritat que el Govern ha de tenir en compte a l’hora de planificar 
les properes construccions. Aquestes instal·lacions són necessàries per al correcte 
desenvolupament de l’activitat escolar. La programació del currículum d’Educació 
Física no es pot portar totalment a terme, com a conseqüència de les inclemències 
meteorològiques. La comunitat educativa del centre denuncia que els infants han de 
fer educació física al pati i que quan plou o fa mal temps es queden sense classe.

S’ha de tenir en compte que la pràctica esportiva fomenta els hàbits de vida sa-
ludable i millora l’estat de salut i qualitat de vida dels infants i adolescents, i la si-
tuació que pateix l’escola amb la manca del gimnàs, impossibilita aquest correcte 
desenvolupament tant físic i psicològic.

La programació del Taller Artístic de Teatre i Danses que es realitza a educació 
primària trimestralment també pateix la manca d’un espai adient on realitzar amb 
excel·lència les representacions artístiques. En aquest cas, per poder fer les represen-
tacions d’aquest Taller Artístic s’han de treure totes les taules del menjador al sorral 
i posar cadires; i un cop acabades les representacions, tornar a muntar el menjador 
pel dinar dels alumnes; amb la conseqüent càrrega física pel personal docent i les 
famílies.

La manca d’aquests espais també es important per la projecció exterior de les 
activitats culturals i de dinamització que el centre porta a terme segons els seu PEC 
(teatre trimestral, dansa trimestral, concerts de Nadal i de Primavera, Celebració de 
Santa Cecília (música), Premis Cervantes (en castellà), Premis Sant Jordi (en cata-
là), Dia de la Pau, Dia de l’Aigua, Projecte MUSE de la Fundació Yehudi Menuhin, 
Centre Formador Exàmens Cambridge, etc.), ja que totes aquestes activitats es fan 
en unes condicions d’espai inadequades.

A més, no es disposa d’un espai alternatiu, ni d’una petita sala on poder reunir 
els pares i mares d’una sola classe per oferir-los una representació artística (teatre, 
dansa, música, premis literaris, etc.).

Segons l’Oficina Municipal de Dades de Barcelona (2017), la Renda Familiar 
Disponible del Districte de Nou Barris es troba a la cua d’índex de rendes ho compa-
rem amb la resta de Barris de Barcelona. Això implica que els fills i filles d’aquelles 
famílies amb menys renta no poden permetre’s una activitat esportiva extraescolar 
que supleixi la manca de les classes setmanals d’Educació física a l’escola.

Durant més de quatre dècades –42 anys–, diferents administracions s’han com-
promès a pal·liar aquestes deficiències; però malgrat el compromís verbal adquirit, 
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cap ha realitzat les accions destinades a solucionar aquesta deficiència d’equipa-
ments.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a recuperar el pro-

jecte executiu del gimnàs i la sala polivalent de l’Escola Splai del barri de Nou Bar-
ris, de Barcelona, per començar, abans del curs 2021-2022, la construcció d’aques-
tes instal·lacions, garantint la dotació pressupostària corresponent per l’execució 
d’aquesta obra.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Mario García Gómez, 

diputats  GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el reinici del tràmit per a la recol·lecció 
del llentiscle
250-00060/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Mónica Ríos 

García, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per a reiniciar el tràmit per a la recol·lecció del llentiscle, 
per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers anys, als nostres boscos s’està procedint a una extracció massiva 

de de llentiscle sense cap control. Observem que aquesta activitat, al marge de dis-
minuir, cada vegada està més estesa i és creixent, ja que és un recurs que, econòmi-
cament, es realitza a cost zero i sense cap restricció ni normativa legal.

Mostrem la nostra preocupació davant l’espoli del llentiscle arreu del territori 
amb el risc de malmetre el sotabosc i poder provocar desequilibris en la nostra na-
tura, ja que aquest compleix un paper important en la protecció del sòl i en les con-
dicions microclimàtiques d’aquests ecosistemes.

Aquest Parlament ja s’ha pronunciat en relació amb aquesta problemàtica. N’és 
un exemple l’adopció, per part de la Comissió d’Agricultura, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, en la sessió tinguda el 23 de novembre de 2011, de la Resolució 365/IX  
del Parlament, sobre les mesures per a la protecció del llentiscle.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reiniciar el tràmit de la regulació de la recol·lecció del llentiscle (Pistacia len-

tiscus) que es troba en espais naturals i en altres espais protegits de les zones cos-
taneres i d’interior.

2. Extremar la vigilància del llentiscle i d’altres espècies protegides o que dis-
posen de normativa reguladora per part dels cossos de vigilància, de seguretat o de 
qui correspongui.
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3. Informar de les noves mesures reguladores que s’adoptin sobre l’extracció del 
llentiscle, especialment a aquells sectors que comercien amb ell, perquè adoptin les 
mesures adequades i se’n faci un ús responsable i sostenible del mateix.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Mónica Ríos García, 

diputats,  GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la revisió del Pla director urbanístic 
de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí
250-00061/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1590 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Mónica Ríos 

García, diputada, Silvia Paneque Sureda, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, dipu-
tat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la revisió del Pla director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles 
del litoral gironí, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 8341, de data 15 de fe-

brer de 2021, va publicar l’acord de la Comissió de Territori del Parlament de Cata-
lunya, de data 28 de gener de 2021, pel qual s’aprova definitivament el Pla director 
urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles al litoral gironí, que afecta els termes 
municipals de Portbou, Colera, Llança, el Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Caste-
lló d’Empúries, Sant Pere Pescador, l’Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Pa-
lafrugell, Mont-ras, Palamós, Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu 
de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar i Blanes, redactat per la Secretaria de  
l’Agenda Urbana de Territori i tramitat per la Comissió Territorial d’Urbanisme  
de Girona.

Des del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar estem d’acord en els 
objectius generals d’aquest Pla director urbanístic com són garantir la sostenibilitat, 
protegir el medi ambient i protegir els ciutadans. En relació amb la normativa pro-
posada, tenint en compte que es tracta d’una matèria reglada, de competència mu-
nicipal i pot comportar inseguretat jurídica als ajuntaments, considerem que caldria 
replantejar l’articulat, per tal d’evitar dubtes interpretatius i disfuncions en la seva 
aplicació.

1. Infracció al principi d’autonomia municipal. El Pla director urbanístic no res-
pecta les competències municipals en matèria urbanística, principi que hauria d’ha-
ver estat garantit constitucionalment (articles 140 de la Constitució i 86.3 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya). Per tant el Pla director urbanístic impedeix que els ajun-
taments puguin exercir les seves competències amb les suficients garanties, per la 
qual cosa es produeix una restricció del principi d’autonomia local.

2. Les determinacions previstes en el Títol VI de la normativa del Pla director 
urbanístic suposen una vulneració de l’objecte de la Resolució del Conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de data 8 d’agost de 2015.

3. Manca de competència del Pla director urbanístic per limitar el dret de pro-
pietat de manera que s’ha articulat sense la cobertura d’una llei prèvia. Es vulnera 
l’article 9.3 de la Constitució.

Fascicle segon
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4. La normativa del Pla director urbanístic vulnera el principi de seguretat jurí-
dica de l’article 9.3 de la Constitució.

5. La normativa del Pla director vulnera el caràcter reglat de les llicències. En els 
articulats del Pla, en algunes disposicions respecte els sòls ordenats, es consideren 
arbitràries i la regulació que permet al planejament municipal modificar-les és insu-
ficient i confusa. Articles 83, 99 i 67.4 d).

6. La regulació del Pla director urbanístic pot produir supòsits de responsabilitat 
patrimonial en perjudici de les administracions locals. Les determinacions previs-
tes en el Pla poden comportar una vinculació urbanística singular sense previsió de 
mecanismes de compensació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar el Pla director urbanístic de 

revisió dels sòls no sostenibles al litoral gironí i realitzar les modificacions necessà-
ries en el seu articulat per resoldre i evitar dubtes interpretatius o discrecionals que 
generen inseguretat jurídica i disfuncions en la seva aplicació.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Mónica Ríos García, 

Silvia Paneque Sureda, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre les noves convocatòries per a finançar 
l’adequació de les urbanitzacions perquè siguin recepcionades
250-00062/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Oscar Apari-

cio Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució sobre les noves convocatòries per finançar l’adequació 
de les urbanitzacions per a que siguin recepcionades, per tal que sigui substanciada 
davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant els anys 60 i 70, en moltes poblacions de Catalunya es va donar el feno-

men de les urbanitzacions, espais enclavats en paisatges naturals, amb baixa densitat 
d’habitatges i composats majoritàriament per cases unifamiliars aïllades i aparta-
des del nucli principal de la població. En no poques ocasions l’origen era irregular, 
ja sigui per manca de planejament de les poblacions i/o per la manca d’inspeccions 
urbanístiques dels municipis. Si bé inicialment la destinació era com a immobles 
destinats a segona residència, la pressió urbanística i de preus els ha convertit en ur-
banitzacions majoritàriament d’habitatge principal.

L’any 2009 el Parlament va aprovar la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularit-
zació i millora de les urbanitzacions amb dèficits, que va suposar dotar aquests ter-
ritoris d’un règim especial en matèria urbanística.

Els primers anys de vigència de la Llei 3/2009 van permetre emprendre actua-
cions de regularització i millora en 99 urbanitzacions. La crisi econòmica, però, 
n’ha interromput els efectes. Les darreres convocatòries de les línies d’ajuts i sub-
vencions van ser el 2010.
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El 2015 es va fer el darrer inventari, del que consten a Catalunya 1.433 urbanit-
zacions, afectant aproximadament uns 40.000 habitants del territori de Catalunya 
i sumant més de 300.000 parcel·les. D’aquestes, s’ha pogut comprovar que n’hi ha 
unes 700 que han estat recepcionades pels ajuntaments i prop de 730 que l’ajunta-
ment no ha recepcionat encara les obres d’urbanització (598) o s’han quedat sense 
resposta (132). Un exemple car d’aquesta situació és la que trobem a Comarques de 
Girona, amb 107 urbanitzacions sense recepcionar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a obrir noves convocatòries per finan-

çar l’adequació de les urbanitzacions per a que siguin recepcionades.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Oscar Aparicio Pe-

drosa, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pacte contra la crisi  
de preus del sector agroalimentari
250-00063/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Judit Alcalá 

González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’impuls del Pac-
te contra la crisi de preus, per tal que sigui substanciada davant la comissió corres-
ponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va debatre el dia 28 de  

juliol la Proposta de resolució sobre l’impuls del Pacte contra la crisi de preus pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Com a resultat, es 
va publicar al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya la Resolució 903/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre l’impuls d’un pacte contra la crisi de preus del sector 
agroalimentari.

La proposta de resolució esmentada tenia el següent text com a exposició de mo-
tius: 

«El número d’explotacions agràries a Catalunya ha patit una davallada impor-
tant. Se n’han destruït 10.000 en 15 anys. El descens del 35% de la Renta Agrària en 
els darrers 16 anys és un altre indicador preocupant.

Aquest fet, sumat a la crisi econòmica, les retallades d’inversions i serveis pú-
blics bàsics a les zones rurals ens ha portat a una preocupant crisi demogràfica al 
conjunt de Catalunya.

La Catalunya buida, degut a la despoblació i l’empobriment, s’ha accelerat de 
manera preocupant i requereix de solucions integrals i urgents des de les diferents 
administracions públiques.

Un dels sectors cabdals i estratègics per contrarestar la despoblació és el sector 
agroalimentari. Un sector amb un pes econòmic, social i territorial molt important 
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a Catalunya (3,6% del PIB i 17% de la Indústria) però que amaga grans desigualtats 
entre els diferents agents que hi intervenen.

Dintre de les dificultats actuals que viu el Món Agrari, la greu crisi de preus dels 
productors és un dels reptes i problemàtiques més importants que té el conjunt de la 
societat catalana, i d’arreu de l’Estat.

Per aquest motiu, cal un gran Pacte contra la Crisi de Preus de la fuita dolça, 
que també ajudarà a la resta de productors agraris, amb problemàtiques similars. 
Un Pacte integral, amb diferents mesures, i coordinat amb la resta de Comunitats 
Autònomes productores, Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i Unió Euro-
pea.

També cal exigir unes lleis i uns pressupostos adequats i que facilitin l’activitat  
i la supervivència dels agricultors i ramaders de Catalunya. Així com, posar en va-
lor la importància de l’alimentació de qualitat, saludable i segura a casa nostra.»

La Mesa del Parlament va admetre a tràmit el 9 de desembre de 2020 el control 
del compliment de la Resolució 903/XII, sobre l’impuls d’un pacte contra la crisi de 
preus del sector agroalimentari.

Aquest control de compliment no respon amb la concreció que creiem desitjable 
a la Resolució 903/XII del pel Parlament de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Impulsar un Pacte contra la Crisi de Preus, amb la participació de totes les en-

titats, organitzacions, plataformes i Administracions Públiques implicades. Aquest 
Pacte s’ha de dur a terme: 

a) Coordinant una estratègia conjunta amb les diferents Comunitats Autònomes 
afectades i amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

b) Traslladant el Pacte i les mesures al Comissari Europeu d’Agricultura i als 
eurodiputats catalans.

2. El Pacte contra la Crisi de Preus ha de tenir, inicialment, els següents objec-
tius: 

a) Promoure la revisió i la millora de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures 
per millorar el funcionament de la cadena alimentària.

b) Revisar i millorar la Llei 18/2015, del 29 de juliol, de les organitzacions inter-
professionals agroalimentàries.

c) Promoure una nova Llei de Traçabilitat per conèixer l’origen i el processament 
dels aliments.

d) Millorar els mecanismes de retirada.
e) Incorporar la fruita dolça a la nova PAC.
f) Defensar l’agricultor actiu com a receptor dels ajuts de la PAC.
g) Millorar el control i les inspeccions de les importacions d’aliments d’Europa.
h) Augmentar els pressupostos en matèria d’Agricultura de la Generalitat i de 

l’Estat.
i) Promoure campanyes als mitjans de comunicacions.
j) No augmentar els impostos i taxes del sector primari.
k) Millorar l’Observatori Agroalimentari de Preus.
l) Promocionar el consum de proximitat i de màxima qualitat.
m) Facilitar el relleu generacional i la igualtat.
n) Millorar la formació empresarial i agrària.
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o) Posar en marxa un fons de finançament extraordinari, a través de l’Institut 
Català de Finances.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, Judit Alcalá González, 

Sílvia Romero Galera, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’encaix del Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona en el marc del futur sistema museístic 
català
250-00064/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Rubén 

Viñuales Elías, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre l’encaix del Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona en el marc del futur sistema museístic català, per tal que sigui subs-
tanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
El proposat 6 d’octubre de 2020 el Consell Executiu de la Generalitat de Cata-

lunya aprovava el Pla de Museus de Catalunya (denominat «Museus 2030. Pla de 
museus de Catalunya»).

Aquest pla va ser elaborat els anys 2016 i 2017 i va ser publicat i presentat el 22 de 
setembre de 2017. En una mostra d’eficiència i celeritat, el Govern de Catalunya l’apro-
va tres anys després.

Entre d’altres mesures, el Pla proposa la creació, com a Museu Nacional, del 
Museu Nacional d’Arqueologia i Història, fruit de la fusió dels ja existents Museu 
d’Arqueologia de Catalunya (que ja és museu nacional per llei), amb seus a Barce-
lona, Empúries i Girona (entre d’altres) i del Museu d’Història de Catalunya, ubicat 
a Barcelona.

El Pla de Museus (ni al 2017 ni ara) no diu una paraula de l’encaix i del paper 
que ha de jugar el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) en el marc 
del futur sistema museístic català, i en concret, en el marc de la organització dels 
museus d’arqueologia del país.

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) és el més antic de Ca-
talunya en la seva especialitat. Es va formar a partir de la primera meitat del segle 
XIX, sumant col·leccions dels segles anteriors i del segles XIX i XX, procedents del 
creixement urbanístic de la ciutat, i corresponents la majoria als orígens romans de 
Tarragona i del seu territori. El museu allotja peces arqueològiques del passat romà 
de Tàrraco i de començaments del cristianisme, així com una biblioteca especialit-
zada en arqueologia clàssica, història antiga i museologia, què dóna suport a la tasca 
d’investigació, educació i difusió que es porta a terme des del Museu.

El MNAT, que també és un museu nacional, té la vocació d’assumir un paper 
cabdal en l’univers de l’Arqueologia Catalana i concretament, ha de assumir el lide-
ratge indiscutible, a nivell museístic, en el camp de la romanitat. S’ha de reconèixer 
Tarragona, a tots els efectes, com a referent a Catalunya en tot el que té a veure amb 
el Món Clàssic, des de la interpretació i difusió fins a la investigació, passant per la 
innovació i la convivència amb el patrimoni històric. Per tant, Tarragona ha d’esde-
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venir la capital del Món Clàssic a Catalunya i per tant s’ha de considerar el MNAT 
com l’únic museu referent de país en la seva especialitat, amb extensions arreu de 
Catalunya. Aquesta aspiració del MNAT segueix vigent i no pot quedar diluïda en 
un museu nacional català com un component més.

D’altra banda, la seva dependència d’altres organismes (durant un temps es va 
intentar la seva dependència del MAC i actualment, des de 2014, forma part de 
l’Agencia Catalana del Patrimoni Cultural com un museu més, al costat del MAC), 
limita greument la seva autonomia i les seves possibilitats de desenvolupament.

Al llarg dels darrers anys, l’Ajuntament de Tarragona ha anat avançant en un im-
portant full de ruta acordat amb el Departament de Cultura de la Generalitat per tal 
de dotar dignament la ciutat de les infraestructures adequades que es mereix com a 
patrimoni mundial de la Humanitat i capital de la Romanitat. Les tasques iniciades 
i parcialment executades són notables: els treballs per tal de constituir un òrgan co-
operatiu interinstitucional per gestionar l’arqueologia de la ciutat (Pla Director de 
2017, anomenat Pla de Gestió del Patrimoni Cultural de Tarragona); els acords per 
tal de fer confluir els monuments romans que gestiona el Museu d’Història de Tarra-
gona amb els que gestiona la Generalitat i el MNAT, tot habilitant un espai de síntesi 
compartit; les accions concertades per tirar endavant la recuperació del Teatre romà 
de Tarragona i ordenar el seu entorn; els treballs per a dur a bon por el Pla Director de  
Tabacalera (Pla Funcional i Arquitectònic, presentat el 2019), etc. Sense oblidar la 
reforma del MNAT, tant la rehabilitació, actualment en marxa, per part de l’Estat, 
de la vella seu de Plaça del Rei, com el repte que suposa afermar la seva futura seu 
a Tabacalera, un projecte en el que l’ajuntament (tot i que el MNAT no es de la seva 
titularitat) no pot restar al marge.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Crear una comissió de treball amb l’Ajuntament de Tarragona per tal de mo-

dificar, actualitzar i ampliar el Pla de Museus de Catalunya amb l’objectiu d’abor-
dar l’encaix i el paper que ha de jugar el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
(MNAT) en el marc del futur sistema museístic català, i en concret, en el marc de la 
organització dels museus d’arqueologia del país, garantint la seva autonomia i l’in-
discutible capitalitat i lideratge que a nivell museístic ha de jugar en el camp de la 
romanitat i com a referent a Catalunya en tot el que té a veure amb el Món Clàssic.

2. Renovar i actualitzar els seus compromisos amb l’Ajuntament de Tarragona  
i amb els tarragonins i tarragonines en relació amb: 

a) El Pla Director o Pla de Gestió del Patrimoni Cultural de Tarragona, de 2017, 
acordat amb la Generalitat, i les seves derivades, com són la creació d’un òrgan co-
operatiu interinstitucional per gestionar l’arqueologia de la ciutat o la confluència 
dels monuments romans municipals i els que gestiona la Generalitat i el MNAT per 
unificar la gestió i el discurs museogràfic i monumental a nivell de ciutat.

b) El projecte de recuperació i museïtzació del Teatre romà de Tarragona i de 
l’ordenació del seu entorn i dels accessos.

c) El Pla Director de Tabacalera (Pla Funcional i Arquitectònic de 2019), a efectes 
de desenvolupament i finançament, espai estratègic que ha de convertir-se en el nou 
pol d’activitat i d’atractivitat de la ciutat, i que entre altres equipaments, ha d’acollir 
les noves seus del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) i de la Biblio-
teca Provincial de Tarragona, ambdós gestionats per la Generalitat.

d) La reforma a curt i a mig termini de la seu del Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona (MNAT), de manera que el Departament de Cultura garanteixi el fi-
nançament del Projecte Museogràfic que s’ha d’implementar a la seu de la Plaça del 
Rei un cop acabades les obres del Ministeri, tot configurant-se com un centre d’in-
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terpretació dels monuments romans de la part baixa de la ciutat sense que hipotequi 
el futur gran museu de la Romanitat al recinte de la Tabacalera.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Rubén Viñuales Elías, 

diputats,  GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la línia de tren entre Lleida i La Pobla 
de Segur
250-00065/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Sílvia Romero 

Galera, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la línia de tren Lleida - La Pobla de Segur, per tal que sigui substanciada 
davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La línia de tren Lleida - La Pobla de Segur és un servei públic de transport fer-

roviari prestat per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) des de l’any 2005, en què 
va ser traspassat per l’Estat. Al 2016, es van incorporar a la línia dos trens dièsel 
Stadler, que circulen en via única sense electrificar, i personal propi, de manera que 
FGC opera i explota la línia en la seva totalitat.

La línia Lleida - La Pobla de Segur ha incrementat gradualment el nombre de 
passatgers des de la caiguda dràstica del 2012, moment en què es van reduir al mí-
nim les freqüències de pas i es va amenaçar amb el tancament de la línia, fins als 
251.506 viatgers del 2019.

Actualment, el tram Lleida - Balaguer compta amb 10 circulacions per sentit en 
dies feiners, mentre que el tram complet fins a La Pobla de Segur només compta 
amb 4 circulacions per sentit en dies feiners, una de la quals obeeix a necessitats de 
gestió de la línia.

La millora de l’oferta de serveis de transport públic per ferrocarril és una obli-
gació reconeguda al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020, que planteja 
l’eventual implantació de trens tramvia en el tram Lleida - Balaguer, però que no 
preveu cap actuació sobre la planificació de l’oferta de serveis ni la millora i/o incre-
ment de circulacions en la totalitat del servei.

La reforma dels horaris de circulació actuals revertiria en l’eficàcia del servei 
prestat i en l’increment del nombre d’usuaris si permetés de forma operativa les 
connexions d’aportació i de repartiment dels viatgers de la línia de La Pobla amb 
els trens AVE, així com l’arribada i el retorn als llocs de treball i de formació, les 
visites de salut, etc.

Administracions locals del territori de la línia i entitats econòmiques i socials 
han insistit reiteradament a FGC sobre la necessitat d’implantar freqüències de pas 
que reverteixin en una major rendibilitat social i econòmica del servei i que respon-
guin a la demanda potencial existent, sense que suposi major despesa ni increment 
de circulacions. Davant d’això, FGC al·lega la necessitat de millores en infraestruc-
tures com la construcció d’un hangar i l’intercanviador de Cellers per posar en mar-
xa la nova proposta horària.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Implantar la millora dels horaris de la línia de tren Lleida - La Pobla de Segur 

per incrementar-ne la utilitzat i l’eficàcia.
2. Prioritzar les inversions necessàries durant l’any 2021 per fer viable la implan-

tació de la millora dels horaris de circulació, especialment al tram Balaguer - La 
Pobla de Segur.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Sílvia Romero Gale-

ra, Òscar Ordeig i Molist, Judit Alcalá González, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la defensa judicial dels agents  
del Cos de Mossos d’Esquadra
250-00066/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1602 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la defensa judicial dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra, per tal que sigui substanciada davant la co-
missió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Tal i com s’esdevé en tots els cossos policials dels països democràtics, el depar-

tament o ministeri competent en matèria de seguretat assumeix la responsabilitat de 
prestar protecció penal als agents dels cossos i forces de seguretat atenent la seva 
condició d’autoritat. Aquesta protecció pot produir-se en una doble vessant: quan 
un funcionari resulta lesionat en acte de servei o bé quan és investigat per raó de la 
seva actuació.

En el cas del Cos de Mossos d’Esquadra, aquesta responsabilitat recau en el De-
partament d’Interior, i es fa d’acord amb el que estableixen els articles 7, 39.2 i 48 
de la Llei 10/94 de la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d’Esquadra. A tal 
efecte, aquest Departament disposa d’un cos de lletrats especialitzats, depenent de la 
Secretaria General, essent la Direcció General de la Policia la instancia responsable 
de decidir respecte la prestació de l’esmentada defensa.

Val a dir que la defensa en seu judicial d’un agent investigat per raó de la seva 
actuació en matèria d’ordre públic o d’altra naturalesa, no anul·la ni impedeix la per-
tinent investigació interna de les actuacions policials subjectes a controvèrsia, una 
tasca per a la qual el Departament d’Interior disposa dels mecanismes pertinents.

En el terreny particular de la gestió de l’ordre públic al llarg dels darrers anys 
s’aprecia una tendència creixent a la judicialització com a conseqüència del nom-
bre creixent de denúncies interposades tant per persones físiques, com per entitats o 
associacions disconformes amb l’ús de la força exercit per l’autoritat policial. Aques-
ta creixent judicialització de les actuacions policials ha propiciat l’aparició de veus 
que reclamen o bé la dissolució del cos de lletrats responsables de prestar les esmen-
tades defenses, o bé la retirada de les mateixes.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Garantir la defensa judicial als agents del Cos de Mossos d’Esquadra l’actuació 

policial dels quals s’ha vist judicialitzada com a conseqüència de la interposició d’una 
denuncia, particularment en aquelles actuacions que, tenint per objecte la restitució 
de l’ordre públic, es veuen abocades a fer us de la força, òbviament sota els paràme-
tres de proporcionalitat, congruència i oportunitat establerts per la legislació vigent.

2. Garantir que el Departament d’Interior compareixerà com a acusació particu-
lar en les diligències judicials en aquells casos en que els agents hagin resultat lesio-
nats en exercici de la seva responsabilitat. 

3. Donar compliment estricte al que estableixen els articles 7, 39.2 i 48 de la Llei 
10/94 de la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d’Esquadra.

4. Mantenir al si del Departament d’Interior el cos de lletrats especialitzats en 
la defensa dels agents investigats per raó de la seva actuació policial, dotant aquest 
cos dels recursos humans i materials necessaris i evitant la seva dissolució o trasllat 
a altres Departaments.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei telefònic 061
250-00067/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1603 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 061, 
per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
En el darrer any, arran de la pandèmia de la covid-19, els serveis del 061 han 

patit un gran increment de trucades i de demanda de serveis. Un any després de la 
pandèmia, aquest servei continua sent de pagament.

Des de la primera reunió dels grups parlamentaris amb el Govern el 10 de març 
del 2020 per tractar la situació de la covid-19 a Catalunya, es va demanar al Govern 
que el 061 fos gratuït. Després d’alguns mesos així va ser, del març al juny de 2020, 
però al cap de poc temps va tornar a ser de pagament pels usuaris.

A finals de 2020, el Govern va anunciar que negociaria amb les companyies la 
signatura d’un conveni per assumir el cost del 061, però encara aquest conveni no 
està signat. Just en un moment en que hi ha un gran increment de trucades arran de 
la vacunació i a pesar de les declaracions de tot el Govern afirmant que seria gratuït 
i dels acords del Ple de Parlament demanant que així fos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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1. Establir la gratuïtat permanent del telèfon 061.
2. Establir un sistema per facilitar el retorn del cost de les trucades del 061, co-

brat indegudament, i publicitar-lo a tota la població per a que en tingui coneixement

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

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

Memòria i compte de la Sindicatura de Comptes corresponents  
al 2020
256-00002/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES  

DE CATALUNYA

Reg. 1648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

La Memòria d’activitats de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, exercici 
2020, i el seu annex, el Compte de la Sindicatura de Comptes, exercici 2020 poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE 
pel que fa a les exempcions relatives a les importacions i a determinats 
subministraments, amb relació a les mesures de la Unió d’interès 
públic
295-00005/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 28.04.2021

Reg. 1510 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las exenciones relativas a 
las importaciones y a determinados suministros, por lo que se refiere 
a las medidas de la Unión de interés público [COM(2021) 181 final] 
[2021/0097 (CNS)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-

https://www.parlament.cat/document/publicacions/188595657.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/188595657.pdf
https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/188595658.pdf
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tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 12.4.2021, COM(2021) 181 final, 2021/0097 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE en lo que respecta a las exenciones relativas a las 
importaciones y a determinados suministros, por lo que se refiere a las 
medidas de la Unión de interés público

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La presente iniciativa tiene por objeto apoyar y facilitar las medidas adoptadas 

a escala de la Unión en aras del interés público, en particular cuando la Unión ac-
túa en ejecución de un mandato para adquirir bienes y servicios con el fin de dis-
tribuirlos gratuitamente a los Estados miembros en función de sus necesidades de 
emergencia. Estas medidas tienen por objeto, entre otras cosas, la prevención, pre-
paración y respuesta a emergencias en el contexto de crisis y catástrofes actuales 
o futuras. La iniciativa apoya estas medidas eliminando el impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) como factor de coste, así como la correspondiente carga normativa. 
Más concretamente, la presente propuesta prevé una exención del IVA para los bie-
nes o servicios suministrados y los bienes importados por la Comisión o una agen-
cia u organismo de la UE cuando la Comisión o cualquier agencia u organismo de 
este tipo adquiera dichos bienes o servicios en cumplimiento de un mandato confe-
rido por el Derecho de la Unión en aras del interés público.

La actual pandemia de COVID-19 pone de manifiesto, en particular, la impor-
tancia de estar bien preparados y de poder responder rápidamente sobre la base de 
un enfoque estructurado, coherente y centralizado a escala de la UE. Esta conclusión 
se aplica también a otras situaciones presentes y futuras que requieren una acción 
coordinada a escala de la Unión. Por consiguiente, sobre la base de la experiencia 
adquirida con la gestión de la pandemia de COVID-19, esta iniciativa tiene por ob-
jeto proporcionar a la Unión Europea una solución de base amplia y a prueba de 
futuro. El objetivo es armonizar las disposiciones de la UE en materia de IVA, por 
ejemplo en lo que respecta a las medidas en el ámbito de la gestión de catástrofes y 
crisis, facilitando así las actividades de la Comisión, las agencias de la UE u otros 
organismos de la UE en el cumplimiento de cualquier mandato que les haya confe-
rido el Derecho de la Unión.

La experiencia adquirida con la adopción por parte de la Comisión de medidas 
de emergencia durante la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto que el 
IVA aplicado a algunas transacciones acaba siendo un factor de coste en las opera-
ciones de contratación pública que sobrecarga unos presupuestos limitados. Estos 
importes del IVA reducen el volumen de bienes y servicios que la Comisión puede 
adquirir para su almacenamiento o distribución inmediata a los Estados miembros, 
al tiempo que añaden complejidad y retrasan las operaciones solidarias para hacer 
frente a necesidades urgentes. Además, los costes de conformidad se convierten en 
una carga para las empresas que suministran bienes y servicios a la Unión, en parti-
cular por lo que respecta a su registro ante las autoridades tributarias en muchos de 
los Estados miembros o en todos ellos.
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Por consiguiente, existe una necesidad urgente de actuar de inmediato en lo que 
respecta a la lucha contra la actual pandemia de COVID-19 y de crear la disposi-
ción necesaria para actuar con vistas a la adopción de medidas comparables en el 
futuro a escala de la Unión en aras del interés público. A tal fin, debe introducirse 
una exención del IVA de base amplia para las compras realizadas por la Comisión 
o por una agencia u organismo de la UE con el fin de donar, almacenar o suminis-
trar de otro modo bienes o servicios a los Estados miembros o a terceros, ya que se 
trata de la solución adecuada necesaria para facilitar la coordinación de las medidas 
a escala de la Unión.

Sobre la base de las enseñanzas extraídas de la pandemia de COVID-19 y con el 
fin de ofrecer una solución a prueba de futuro, el ámbito de aplicación de la presen-
te propuesta es amplio y abarca todos los tipos de bienes y servicios. Por lo que se 
refiere a los bienes, se aplicaría, por ejemplo, a las contramedidas médicas de todo 
tipo, como los productos biológicos1 o los medicamentos y fármacos2, así como a 
los productos sanitarios3. La propuesta también abarcaría los elementos no médicos 
necesarios para hacer frente a las crisis humanitarias4. La presente propuesta abarca 
también una amplia gama de servicios, con o sin conexión con el sector de la salud5.

La finalidad elegible para la que la Comisión o una agencia u organismo de la 
UE utilizan estos bienes y servicios es cualquier actividad en cumplimiento de un 
mandato conferido por el Derecho de la Unión y que sea de interés público. Los 
bienes o servicios adquiridos pueden, por ejemplo, estar destinados a ser puestos 
gratuitamente a disposición de los Estados miembros o de terceros6. También po-
drían formar parte de una estrategia de almacenamiento de existencias con vistas a 
futuras donaciones.

Ante la pandemia de COVID-19, la Comisión ha adoptado medidas excepciona-
les en materia de IVA para ayudar a las víctimas del brote. El 3 de abril de 2020, la 
Comisión adoptó la Decisión (UE) 2020/4917, por la que se permite a los Estados 
miembros eximir temporalmente del IVA (y conceder una franquicia de derechos 
de aduana) a las mercancías esenciales necesarias para combatir los efectos del bro-
te de COVID-19 (en particular, los equipos de protección individual, los productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro, otros productos sanitarios como los respiradores 
y un número limitado de medicamentos8).

La presente Decisión se refiere únicamente a las importaciones y no a las entre-
gas intracomunitarias o nacionales, ya que las competencias autónomas de la Comi-
sión están limitadas a este ámbito. La medida inicial se aplicó por un período de seis 

1. Como vacunas, hemoderivados o anticuerpos.
2. Como antimicrobianos y antibióticos, antídotos contra amenazas químicas, tratamientos para lesiones por 
radiación, antitoxinas o pastillas de yodo para accidentes nucleares.
3. Como pruebas diagnósticas y materiales para pruebas diagnósticas, equipos de laboratorio y equipos de pro-
tección individual (EPI), como guantes, respiradores/mascarillas, batas o productos y equipos de desinfección.
4. Como tiendas y camas de campaña, ropa y alimentos; equipos de búsqueda y salvamento para las regiones 
sísmicas; sacos de arena, chalecos salvavidas y botes inflables para las regiones inundables; dispositivos de me-
dición de la radiación para accidentes nucleares.
5. Como el desarrollo, la producción y la adquisición de los productos necesarios; y actividades de investiga-
ción e innovación; actividades conjuntas de contratación pública; almacenamiento estratégico de productos; 
licencias farmacéuticas; aplicación terapéutica; acogida de pacientes; intercambio de profesionales médicos u 
otros expertos; puesta a disposición de instalaciones de cuarentena; ensayos clínicos; validación científica de 
productos médicos; desinfección de locales.
6. Como un hospital, una autoridad sanitaria nacional o una autoridad de respuesta a las catástrofes, o una em-
presa privada encargada de la respuesta a las catástrofes.
7. Decisión (UE) 2020/491 de la Comisión, de 3 de abril de 2020, relativa a la concesión de una franquicia de 
derechos de importación y de una exención del IVA respecto de la importación de las mercancías necesarias 
para combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el año 2020 (DO L 103 I de 3.4.2020, p. 1).
8. Véase la lista indicativa de bienes contemplados en https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/fi-
les/03-04-2020-import-duties-vat-exemptions-on-importation-covid-19-list-of-goods.pdf 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/03-04-2020-import-duties-vat-exemptions-on-importation-covid-19-list-of-goods.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/03-04-2020-import-duties-vat-exemptions-on-importation-covid-19-list-of-goods.pdf
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meses y se prorrogó seguidamente hasta el 31 de octubre de 20209 y el 30 de abril 
de 202110. Actualmente se está organizando una nueva prórroga.

El 7 de diciembre de 202011, el Consejo adoptó una propuesta de la Comisión12 
por la que se introduce una modificación de la Directiva 2006/112/CE del Consejo13 
(Directiva sobre el IVA) y se permite a los Estados miembros aplicar un tipo redu-
cido del IVA a las entregas de productos sanitarios para diagnóstico in vitro de la 
COVID-19 y a los servicios estrechamente relacionados con ellos. Por otra parte, 
los Estados miembros podrán seguir aplicando una exención, con derecho a deduc-
ción del IVA pagado en la fase anterior, a las entregas de estos productos y servicios 
estrechamente relacionados con ellos, así como a las entregas de vacunas contra la 
COVID-19 y a los servicios estrechamente relacionados con tales vacunas.

Estas medidas han proporcionado soluciones rápidas, eficientes y específicas 
para las necesidades urgentes que se han venido planteando en el transcurso de la 
pandemia de COVID-19. Sin embargo, su ámbito de aplicación es muy limitado y 
tienen carácter temporal, y no todos los Estados miembros han optado por aplicar la 
opción de tipos nulos cuando ello ha sido posible.

La Directiva sobre el IVA prevé, en determinadas condiciones y dentro de cier-
tos límites, una exención14 con derecho a deducción del IVA en la fase anterior en 
relación con la importación de bienes y la entrega de bienes y la prestación de ser-
vicios a organismos europeos (incluida la Comisión) a los que se aplica el Protocolo 
sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea (PPI15). Sobre la base 
de la interpretación respectiva del PPI, esta exención se limita estrictamente a las 
compras realizadas para uso oficial de dicho organismo de la UE. No se aplicaría 
a la adquisición de bienes y servicios destinados, por ejemplo, a ser puestos gratui-
tamente a disposición de los Estados miembros o de terceros, como una autoridad 
sanitaria nacional o un hospital, ya que no se considera que este sea un uso oficial. 
Sin embargo, precisamente estos casos pueden adquirir especial importancia en res-
puesta a las crisis y, por lo tanto, las exenciones del IVA actualmente aplicables son 
insuficientes a este respecto.

La propuesta de la Comisión de 201816 de modificar la Directiva sobre el IVA en 
lo que respecta a los tipos del IVA, que está pendiente de aprobación en el Conse-
jo, tampoco podría ofrecer una solución satisfactoria a la hora de retirar el IVA de 
todas las transacciones contempladas por la presente iniciativa. Si el Consejo la 
aprueba por unanimidad, permitiría a los Estados miembros aplicar un tipo reduci-
do o incluso un tipo nulo17 a determinadas entregas, si estas benefician únicamente 
al consumidor final y persiguen un objetivo de interés general. En cualquier caso, la 

9. Decisión (UE) 2020/1101 de la Comisión, de 23 de julio de 2020, por la que se modifica la Decisión (UE) 
2020/491, relativa a la concesión de una franquicia de derechos de importación y de una exención del IVA res-
pecto de la importación de las mercancías necesarias para combatir los efectos del brote de COVID-19 durante 
el año 2020 (DO L 241 de 27.7.2020, p. 36). 
10. Decisión (UE) 2020/1573 de la Comisión, de 28 de octubre de 2020, por la que se modifica la Decisión 
(UE) 2020/491, relativa a la concesión de una franquicia de derechos de importación y de una exención del IVA 
respecto de la importación de las mercancías necesarias para combatir los efectos del brote de COVID-19 du-
rante el año 2020 (DO L 359 de 29.10.2020, p. 8). 
11. Directiva 2020/2020/UE del Consejo, de 7 de diciembre de 2020, por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE en lo relativo a medidas temporales en relación con el impuesto sobre el valor añadido aplicable 
a las vacunas contra la COVID-19 y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta enfermedad en 
respuesta a la pandemia de COVID-19 (DO L 419 de 11.12.2020, p. 1).
12. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE del Consejo en lo re-
lativo a medidas temporales en relación con el impuesto sobre el valor añadido para las vacunas contra la CO-
VID-19 y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta enfermedad en respuesta a la pandemia de 
COVID-19 [COM(2020) 688 final].
13. Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).
14. Artículo 143, apartado 1, letra f bis), y artículo 151, apartado 1, letra a bis).
15. Protocolo n.º 7 del TFUE, sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea (DO C 326 de 
26.10.2012, p. 1).
16. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a los 
tipos del impuesto sobre el valor añadido [COM(2018) 20 final, de 18 de enero de 2018].
17. Exención del IVA con derecho a deducción del IVA pagado en la fase anterior de la cadena de suministro. 
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decisión de aplicar un trato favorable en materia de IVA seguirá siendo una decisión 
discrecional de los Estados miembros.

Para ayudar a los Estados miembros a hacer frente mejor a los retos de la era 
digital y reducir la carga administrativa asociada al uso de la versión en papel del 
certificado de exención previsto en el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 282/2011 del Consejo18, especialmente en situaciones de crisis como las pande-
mias, debe introducirse un formulario electrónico. Este formulario tiene por objeto 
confirmar que la operación puede acogerse a la exención prevista en el artículo 151, 
apartado 1, párrafo primero, de la Directiva sobre el IVA. Como ya se ha hecho en 
virtud del artículo 199 ter, apartado 4, de la Directiva sobre el IVA, la Comisión 
debe estar facultada para adoptar, mediante actos de ejecución, los detalles técnicos 
de dicho formulario, incluido un mensaje electrónico común mediante el cual deba 
transmitirse la información, en consulta con el Comité Permanente de Coopera-
ción Administrativa creado por el artículo 58 del Reglamento (UE) n.º 904/2010 del 
Consejo19, aplicando el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 5 del 
Reglamento (UE) n.º 182/201120.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial

La propuesta complementa la Decisión (UE) 2020/491 de la Comisión, de 3 de 
abril de 2020, relativa a la concesión de una franquicia de derechos de importación 
y de una exención del IVA respecto de la importación de las mercancías necesarias 
para combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el año 2020, que debe 
prorrogarse hasta finales de abril de 2021. También complementa la Directiva (UE) 
2020/2020 del Consejo de 7 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Directi-
va 2006/112/CE en lo relativo a medidas temporales en relación con el impuesto so-
bre el valor añadido aplicable a las vacunas contra la COVID-19 y los productos sa-
nitarios para diagnóstico in vitro de esta enfermedad en respuesta a la pandemia de 
COVID-19. También está en consonancia con la propuesta de la Comisión de 2018 
de modificar la Directiva sobre el IVA en lo que respecta a los tipos del IVA, que 
está pendiente de aprobación en el Consejo.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con las iniciativas adoptadas en el marco de políticas 

de la UE como la Unión Europea de la Salud y la Estrategia Farmacéutica para Eu-
ropa. Es especialmente coherente con las iniciativas que se describen a continua-
ción.

El 14 de abril de 2020, el Consejo activó el Instrumento para la Prestación de 
Asistencia Urgente (ESI21), que ayuda a los Estados miembros a responder a la pan-
demia de COVID-19 abordando las necesidades urgentes de manera estratégica y 
coordinada a escala de la UE.

El 2 de junio de 2020, la Comisión propuso22 cambios específicos en el Mecanis-
mo de Protección Civil de la UE23 con vistas a permitir a la Unión y a los Estados 
miembros estar mejor preparados y reaccionar con rapidez y eficacia ante futuras 

18. Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido (refundición) (DO L 77 de 23.3.2011, p. 1).
19. Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrati-
va y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (DO L 268 de 12.10.2010, p. 1).
20. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
21. Reglamento (UE) 2020/521 del Consejo de 14 de abril de 2020 por el que se activa la asistencia urgente en 
virtud del Reglamento (UE) 2016/369, cuyas disposiciones se modifican considerando el brote de COVID‐19 
(DO L 117 de 15.4.2020, p. 3). 
22. Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión 1313/2013/
UE relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión [COM(2020) 220 final].
23. Decisión 1313/2013/UE relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 924).



BOPC 30
10 de maig de 2021

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 51 

crisis, en particular aquellas con un gran impacto debido a la posible perturbación 
de nuestras economías y sociedades, como se ha visto tan claramente en la emer-
gencia por la COVID-19. El objetivo general del Mecanismo de Protección Civil de 
la UE es reforzar la cooperación entre los Estados miembros de la UE y seis Esta-
dos participantes24 en el ámbito de la protección civil, con vistas a mejorar la pre-
vención, la preparación y la respuesta a las catástrofes. Cuando la magnitud de una 
emergencia supere las capacidades de respuesta de un país, este podrá solicitar asis-
tencia a través del Mecanismo. A través del Mecanismo, la Comisión desempeña un 
papel clave en la coordinación de la respuesta a las catástrofes en Europa y fuera de 
ella, y cubre como mínimo el 75 % de los costes de transporte u operativos de los 
despliegues. El Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECRE)25 
de la Comisión es el núcleo del Mecanismo de Protección Civil de la UE y coordina 
la prestación de ayuda a los países afectados por catástrofes en forma de, por ejem-
plo, suministros de socorro, conocimientos técnicos, unidades de protección civil y 
equipos especializados.

En el discurso sobre el estado de la Unión de 2020, de 16 de septiembre de 2020, 
la presidenta de la Comisión subrayó la necesidad de extraer enseñanzas de la crisis 
actual y de construir una Unión Europea de la Salud. En paralelo, destacó las ini-
ciativas clave correspondientes para 2021 en una carta de intenciones26 dirigida al 
Presidente del Parlamento Europeo y a la Presidencia del Consejo. Estas iniciativas 
también contienen propuestas legislativas destinadas a crear una nueva Agencia Eu-
ropea de Investigación y Desarrollo Biomédicos, ampliar los mandatos de la Agen-
cia Europea de Medicamentos (EMA) y del Centro Europeo para la Prevención y 
el Control de las Enfermedades (CEPCE), y crear un espacio europeo de datos sa-
nitarios.

En su programa de trabajo para 202127, la Comisión subrayó la necesidad de re-
forzar nuestra preparación ante las crisis y la gestión de las amenazas transfronte-
rizas para la salud, y confirmó que ha llegado el momento de construir una Unión 
Europea de la Salud más fuerte. El programa de trabajo contiene propuestas legis-
lativas cuyo objetivo es reforzar el marco de la UE para detectar y responder a las 
amenazas transfronterizas graves para la salud, así como para reforzar el papel de 
las agencias existentes. Otras iniciativas abarcarán la propuesta de crear una agen-
cia para la investigación y el desarrollo científicos avanzados en materia biomédica, 
una nueva estrategia farmacéutica que garantice que los ciudadanos puedan confiar 
en medicamentos seguros, asequibles y de alta calidad, y un espacio europeo de da-
tos sanitarios que permita aprovechar los datos para mejorar la asistencia sanitaria, 
impulsar la investigación y elaborar mejores políticas en beneficio de los pacientes.

En marzo de 2021 se adoptó el nuevo Programa de acción de la Unión en el ám-
bito de la salud («Programa EU4Health»)28, cuyo objetivo es aumentar la resiliencia 
de los sistemas sanitarios a la hora de hacer frente a las amenazas transfronterizas 
para la salud, como la COVID-19, y mejorar la capacidad de gestión de crisis. Ade-
más, hará realidad la Unión Europea de la Salud invirtiendo en atención oncológica, 
mejora de la preparación ante las pandemias y disponibilidad de medicamentos e 
innovación, e impulsará la sanidad digital y la prevención de enfermedades.

24. Islandia, Noruega, Serbia, Macedonia del Norte, Montenegro y Turquía.
25. https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en 
26. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_2020_letter_of_intent_es.pdf 
27. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones, de 19 de octubre de 2020 — Una unión de vitalidad en un mundo de fragilidad 
[COM(2020) 690 final].
28. Reglamento (UE) 2021/522 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de marzo de 2021 por el que se 
establece un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud («programa UEproSalud») para el período 
2021-2027 y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 282/2014 (DO L 107 de 26.3.2021, p. 1).

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_2020_letter_of_intent_es.pdf
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En su Comunicación de 11 de noviembre de 202029, la Comisión estableció los 
primeros elementos constitutivos de una Unión Europea de la Salud. La Comunica-
ción iba acompañada de tres propuestas legislativas: Un Reglamento sobre las amena-
zas transfronterizas graves para la salud que sustituye a la Decisión 1082/2013/UE30, 
y un refuerzo de los mandatos del CEPCE31 y de la EMA32.

La nueva iniciativa de la Unión Europea de la Salud aboga por reforzar las es-
tructuras y mecanismos existentes para mejorar la protección, la prevención, la pre-
paración y la respuesta ante los riesgos para la salud humana a escala de la UE. 
Recomienda un marco reforzado de cooperación transfronteriza contra todas las 
amenazas para la salud a fin de proteger mejor las vidas y salvaguardar el mercado 
interior, así como para mantener los más altos niveles en la protección de los de-
rechos humanos y las libertades civiles. También refuerza el papel de la UE en la 
coordinación y la cooperación internacionales para prevenir y controlar las amena-
zas transfronterizas para la salud y mejorar la seguridad sanitaria mundial.

En el contexto de la nueva Unión Europea de la Salud, la Comisión anunció tam-
bién una propuesta legislativa, que se presentará antes de finales de 2021, por la que 
se crea la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sani-
tarias (HERA).

En su Comunicación de 25 de noviembre de 202033, la Comisión presentó una 
nueva estrategia farmacéutica para Europa, en la que proponía medidas concretas 
para garantizar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de los medicamen-
tos. Con estas medidas se brindará apoyo a unas cadenas de suministro diversifica-
das y seguras, que garanticen la autonomía estratégica abierta de la UE en el mundo, 
y se promoverán unos productos farmacéuticos medioambientalmente sostenibles. 
La estrategia también tiene por objeto mejorar los mecanismos de preparación y 
respuesta ante las crisis.

Es importante señalar que las agencias de la UE existentes y futuras, así como 
otros organismos de la UE, desempeñan un papel cada vez más importante en la 
consecución de los objetivos de las iniciativas antes mencionadas o futuras. Por lo 
tanto, la presente propuesta legislativa debe abarcar también los suministros o las 
importaciones realizadas por estas agencias u organismos.

La EMA se fundó en 199534 y su misión es fomentar la excelencia científica en 
la evaluación y supervisión de medicamentos, en beneficio de la salud pública y ani-
mal. Su mandato se reforzará en el contexto de la nueva Unión Europea de la Salud 
para incluir el seguimiento y la mitigación de la posible escasez de medicamentos y 
productos sanitarios críticos, la prestación de asesoramiento científico sobre medi-
camentos con potencial para tratar, prevenir o diagnosticar enfermedades causantes 
de crisis, la coordinación de estudios para supervisar la eficacia y la seguridad de 
las vacunas y la coordinación de los ensayos clínicos.

29. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones titulada «Construir una Unión Europea de la Salud: reforzar la resiliencia de la UE 
ante las amenazas transfronterizas para la salud» [COM(2020) 724 final].
30. Decisión n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre las 
amenazas transfronterizas graves para la salud y por la que se deroga la Decisión n ° 2119/98/CE (DO L 293 
de 5.11.2013, p. 1).
31. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 
851/2004 por el que se crea un Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades 
[COM(2020) 726 final].
32. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al papel reforzado de la Agencia 
Europea de Medicamentos en la preparación y gestión de crisis con respecto a los medicamentos y los produc-
tos sanitarios [COM(2020) 725 final].
33. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones titulada «Estrategia farmacéutica para Europa» [COM(2020) 761 final].
34. Reglamento (CEE) n° 2309/93 del Consejo, de 22 de julio de 1993, por el que se establecen procedimientos 
comunitarios para la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se 
crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (DO L 214 de 24.8.1993, p. 1).
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Creada en 200535, la misión del CEPCE es identificar, evaluar y comunicar las 
amenazas actuales y emergentes para la salud humana que plantean las enfermeda-
des infecciosas. Su futuro mandato abarcará la vigilancia epidemiológica (en tiem-
po real), la planificación de la preparación y respuesta, la presentación de informes 
y auditorías, la formulación de recomendaciones y opciones no vinculantes para la 
gestión de riesgos, la capacidad de movilizar y desplegar el Grupo de Trabajo sobre 
Salud de la UE para contribuir a la respuesta local en los Estados miembros y la 
creación de una red de laboratorios de referencia de la UE y de una red en materia 
de sustancias de origen humano.

La misión de la futura HERA será capacitar a la UE y a sus Estados miembros 
para desplegar rápidamente las medidas médicas y de otra índole más avanzadas en 
caso de emergencia sanitaria mediante la cobertura de toda la cadena de valor, des-
de la concepción, pasando por la distribución y el uso36.

Durante 2020/2021 se han llevado a cabo o están previstas varias contrataciones 
conjuntas37 que cubren los bienes necesarios para hacer frente a la pandemia de CO-
VID-19, como equipos de protección individual (EPI), respiradores, equipos de labo-
ratorio, material de vacunación, pruebas rápidas de antígenos y terapias (por ejemplo, 
Remdesivir). En el marco del Instrumento para la Prestación de Asistencia Urgente, 
la Comisión ha adquirido directamente mascarillas, terapias y pruebas diagnósticas 
para la donación a los Estados miembros.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 113 del Tratado de Fun-

cionamiento de la Unión Europea. Dicho artículo dispone que el Consejo, por una-
nimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa consulta al 
Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, debe adoptar las disposicio-
nes referentes a la armonización de la normativa de los Estados miembros en el ám-
bito de los impuestos indirectos.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Según el principio de subsidiariedad, establecido en el artículo 5, apartado 3, 

del Tratado de la Unión Europea, solo debería actuarse a escala de la UE cuando 
los objetivos perseguidos no puedan ser alcanzados de manera satisfactoria por los 
Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones o los efectos de 
la acción propuesta, pueda alcanzarlos mejor la UE. La actual Directiva sobre el 
IVA impide a los Estados miembros aplicar una exención general del IVA a la im-
portación de bienes y el suministro de bienes y servicios a la Comisión o a una agen-
cia u organismo de la UE destinados a apoyar y facilitar medidas adoptadas a escala 
de la UE en aras del interés público. Una iniciativa legislativa a escala de la UE para 
modificar la Directiva es la manera más eficaz de garantizar el funcionamiento de 
tales medidas eliminando plenamente el IVA como factor de coste y suprimiendo la 
carga adicional a través de los costes de conformidad correspondientes.

Proporcionalidad
La presente propuesta es conforme con el principio de proporcionalidad, ya que 

no excede de lo necesario y proporcionado para alcanzar el objetivo perseguido. La 
iniciativa exime del IVA la importación de bienes y el suministro de bienes y servi-

35. Reglamento (CE) n.º 851/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que 
se crea un Centro Europeo para la prevención y el control de las Enfermedades (DO L 142 de 30.4.2004, p. 1).
36. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones titulada «Construir una Unión Europea de la Salud: reforzar la resiliencia de la UE 
ante las amenazas transfronterizas para la salud» [COM(2020) 724 final].
37. Decisión n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre las 
amenazas transfronterizas graves para la salud y por la que se deroga la Decisión n.° 2119/98/CE (DO L 293 
de 5.11.2013, p. 1). 
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cios que la Comisión o una agencia u organismo de la UE adquiera en cumplimien-
to de un mandato que les sea conferido por el Derecho de la Unión, en particular 
para preparar medidas contra crisis y catástrofes. Dado el impacto que las crisis o 
catástrofes, como la pandemia de COVID-19, pueden tener en las economías de los 
Estados miembros, las medidas propuestas son proporcionadas habida cuenta de su 
impacto presupuestario en determinados Estados miembros como consecuencia de 
la exención del IVA.

Elección del instrumento
Se requiere una Directiva que modifique la Directiva sobre el IVA actual.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Consultas con las partes interesadas
No se ha llevado a cabo ninguna consulta con las partes interesadas, debido 

al carácter urgente de esta iniciativa, presentada en el contexto de la pandemia de 
 COVID-19.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión se ha basado en la información públicamente disponible sobre la 

situación epidemiológica, así como en las pruebas científicas pertinentes disponibles 
en relación a la pandemia de COVID-19 y sus implicaciones para futuros desafíos 
comparables.

Evaluación de impacto
No se ha llevado a cabo ninguna evaluación de impacto independiente, debido 

al carácter urgente de esta iniciativa, presentada en el contexto de la pandemia de 
COVID-19.

Derechos fundamentales
La presente propuesta facilitará notablemente las medidas de la Unión, en parti-

cular por lo que respecta a la protección de la salud. La salud es un derecho humano 
fundamental. La propuesta es coherente con el artículo 168 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea (TFUE), que estipula que al definirse y ejecutarse todas 
las políticas y acciones de la Unión, se garantizará un alto nivel de protección de la 
salud humana. Además, es coherente con el artículo 35 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, que estipula que toda persona tiene derecho a 
acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las con-
diciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta eliminará el IVA como factor de coste para los programas de la 

UE. Con el mismo presupuesto, esto permitirá a la UE adquirir más bienes y servi-
cios destinados, por ejemplo, a su distribución gratuita a un Estado miembro, a una 
autoridad sanitaria nacional o a un hospital.

Al ampliar el ámbito de aplicación de las exenciones del IVA, la propuesta po-
dría reducir los ingresos en concepto de IVA recaudados por los Estados miembros 
y, por lo tanto, el recurso propio basado en el IVA. Aunque no habrá repercusiones 
negativas sobre el presupuesto de la UE, ya que el recurso propio basado en la ren-
ta nacional bruta (RNB) compensa los gastos no cubiertos por los recursos propios 
tradicionales y el recurso propio basado en el IVA, los recursos propios por IVA no 
recaudados procedentes de determinados Estados miembros tendrían que ser com-
pensados por todos los Estados miembros a través del recurso propio basado en la 
RNB. Sin embargo, dado que el volumen actual de bienes y servicios adquiridos por 
las instituciones de la UE y sujetos al IVA es pequeño (en comparación con la eco-
nomía general), es probable que este efecto sea extremadamente limitado.
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5. Otros elementos

Documentos explicativos (para las Directivas)
La propuesta no requiere documentos explicativos sobre su transposición.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El artículo 1, puntos 1 y 2, letra a), tiene por objeto modificar la Directiva sobre 

el IVA introduciendo una exención del IVA para la importación de bienes [nueva 
letra f ter) del artículo 143, apartado 1] por y para el suministro de bienes o la pres-
tación de servicios [nueva letra a ter) del artículo 151, apartado 1] a la Comisión Eu-
ropea o a una agencia u organismo establecido con arreglo al Derecho de la Unión 
cuando la Comisión o la agencia u organismo adquieran dichos bienes o servicios 
en cumplimiento de un mandato conferido por el Derecho de la Unión en aras del 
interés público.

El artículo 1, punto 2, letra b), tiene por objeto facultar a la Comisión para ha-
cer que el certificado de exención, que sirve para confirmar que la operación puede 
acogerse a la exención con arreglo al artículo 151, apartado 1, párrafo primero, de la 
Directiva sobre el IVA, sea electrónico. Es preciso establecer este formato electró-
nico para que los Estados miembros puedan enfrentarse mejor a los retos de la era 
digital y reducir la carga administrativa asociada al uso de la versión en papel del 
formulario, en particular en situaciones de crisis como las pandemias. El formula-
rio electrónico debe adoptarse en consulta con el Comité Permanente de Coopera-
ción Administrativa creado por el artículo 58 del Reglamento (UE) n.º 904/2010 del 
Consejo38, aplicando el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 5 del 
Reglamento (UE) n.º 182/201139.

Así pues, la propuesta apoyará y facilitará las medidas adoptadas a escala de la 
Unión en aras del interés público, eliminando los importes del IVA que se convier-
ten en un factor de coste, así como la correspondiente carga normativa. Las ope-
raciones contempladas en la presente propuesta no se limitan en ningún caso a las 
«actividades de interés general» mencionadas en el título IX, capítulo 2, de la Di-
rectiva sobre el IVA.

Aunque la presente iniciativa tiene por objeto facilitar las medidas adoptadas en 
varios ámbitos políticos, es especialmente urgente habida cuenta de la actual pan-
demia de COVID-19. Algunas medidas que entran en el ámbito de aplicación pre-
visto por esta iniciativa ya están en curso. Con el fin de salvaguardar su máximo 
beneficio, los Estados miembros deben aplicar la exención del IVA introducida por 
la propuesta a las operaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2021 con carác-
ter retroactivo.

2021/0097 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE en lo que respecta a las exenciones relativas a las 
importaciones y a determinados suministros, por lo que se refiere a las 
medidas de la Unión de interés público

El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo40, 

38. Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrati-
va y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (DO L 268 de 12.10.2010, p. 1).
39. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
40. DO C  de , p. .
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Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo41, 
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) De conformidad con la Directiva 2006/112/CE del Consejo42, los Estados 

miembros eximirán del impuesto sobre el valor añadido (IVA) las importaciones de 
bienes y las entregas de bienes y las prestaciones de servicios a la Unión Europea, la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica, el Banco Central Europeo o el Banco 
Europeo de Inversiones, o a los organismos creados por la Unión Europea a los que 
se aplica el Protocolo (n.º 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Eu-
ropea, anejo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el 
Protocolo»), dentro de los límites y conforme a las condiciones de dicho Protocolo y 
a los acuerdos para su aplicación o a los acuerdos de sede y en particular en la medi-
da en que ello no conlleve distorsiones de competencia. Sin embargo, esta exención 
se limita estrictamente a las compras realizadas para uso oficial y no se extiende a 
las situaciones en las que los bienes y servicios sean adquiridos por organismos de 
la Unión en aras del interés público, en particular cuando deban ponerse gratuita-
mente a disposición de los Estados miembros o de terceros, como las autoridades o 
instituciones nacionales.

(2) La experiencia adquirida en el transcurso de la pandemia de COVID-19 pone 
de manifiesto la urgente necesidad de adoptar medidas para crear una disposición 
a actuar cuando se trate de situaciones comparables en el futuro. Para permitir esta 
acción, es necesario introducir una exención del IVA de base amplia para la adqui-
sición de bienes y servicios por parte de la Comisión o por una agencia u organis-
mo establecido con arreglo al Derecho de la Unión en cumplimiento de un mandato 
conferido por el Derecho de la Unión en aras del interés público. Esta exención es, 
en particular, un requisito previo para la capacidad de ofrecer las soluciones nece-
sarias para facilitar medidas coordinadas de gestión de crisis a escala de la Unión. 
Garantizaría que las medidas que deben adoptarse en el marco de las diversas ini-
ciativas de la Unión no se vean obstaculizadas por los importes del IVA que deban 
recaudarse o la correspondiente carga normativa impuesta a los proveedores de los 
bienes o servicios necesarios. Las operaciones cubiertas por la exención introducida 
por la presente propuesta no se limitarán en ningún caso a las «actividades de inte-
rés general» mencionadas en el título IX, capítulo 2, de la Directiva 2006/112/CE.

(3) Ya existe un certificado de exención, establecido en el anexo II del Reglamen-
to de Ejecución (UE) n.º 282/2011 del Consejo43, que sirve para confirmar que una 
entrega de bienes o una prestación de servicios realizada para un organismo o parti-
cular elegible puede acogerse a la exención en virtud del artículo 151 de la Directiva 
2006/112/CE. La Comisión, la agencia u organismo establecido con arreglo al De-
recho de la Unión que adquiera los bienes y servicios a los que se aplique la nueva 
exención del IVA debe estar obligado a presentar un certificado para sus proveedo-
res que confirme que la operación en cuestión puede acogerse a la exención. Dicho 
certificado debe ser electrónico, para facilitar su expedición y transmisión. A fin de 
garantizar condiciones uniformes de ejecución del artículo 151, apartado 1, de la Di-
rectiva 2006/112/CE, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en 
lo que respecta a los detalles técnicos para el contenido y la expedición del certifica-
do de exención, así como a las especificaciones relativas al mensaje electrónico me-
diante el cual debe transmitirse la información contenida en el certificado. Dichas 

41. DO C  de , p. .
42. Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).
43. Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido (refundición) (DO L 77 de 23.3.2011, p. 1).
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competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo44.

(4) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2006/112/CE en consecuencia.
(5) En vista de la actual pandemia de COVID-19, ya están en marcha algunas 

medidas que podrían acogerse a estas exenciones. A fin de hacer el mejor uso posi-
ble del presupuesto de la Unión en aras del interés público, las exenciones introduci-
das por la presente Directiva deben aplicarse a partir del 1 de enero de 2021.

Ha adoptado la presente directiva: 

Artículo 1. La Directiva 2006/112/CE se modifica como sigue: 
1) En el artículo 143, apartado 1, se inserta la letra f ter) siguiente: 
«f ter) la importación de bienes por la Comisión o por una agencia u organismo 

establecido con arreglo al Derecho de la Unión cuando la Comisión o cualquiera 
de dichos organismos adquiera dichos bienes o servicios en cumplimiento de un 
mandato que le haya sido conferido por el Derecho de la Unión en aras del interés 
público;”; 

2) El artículo 151, apartado 1, se modifica como sigue: 
a) en el primer párrafo, se inserta la letra a ter) siguiente: 
«a ter) el suministro de bienes o la prestación de servicios a la Comisión o a 

una agencia u organismo establecido con arreglo al Derecho de la Unión cuando la 
Comisión o cualquiera de dichos organismos adquiera dichos bienes o servicios en 
cumplimiento de un mandato que le haya sido conferido por el Derecho de la Unión 
en aras del interés público;”; 

b) se añade el párrafo siguiente: 
«Se expedirá un certificado de exención que sirva para confirmar que la opera-

ción puede acogerse a la exención prevista en el párrafo primero del presente apar-
tado. La Comisión especificará, mediante actos de ejecución, los detalles técnicos 
relativos al contenido y la expedición del certificado de exención, así como las es-
pecificaciones relativas al mensaje electrónico mediante el cual debe transmitirse la 
información contenida en el certificado. Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 5 del Re-
glamento (UE) n.º 182/2011 y, a tal fin, el Comité será el instituido por el artículo 58 
del Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo.».

Artículo 2. Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 30 de abril de 

2021, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 
ajustarse a lo dispuesto en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2021.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-

rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2021.

44. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el Presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS; G MIXT

Reg. 1486; 1500 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.05.2021

Reg. 1486

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 74.1 i 76.4 del Reglament del 
Parlament, comunica que els diputats Salvador Illa i Roca, Alícia Romero Llano, 
Raúl Moreno Montaña, Eva Granados Galiano, Ferran Pedret i Santos i David Pérez 
Ibáñez d’aquest grup parlamentari ha estat designats per a formar part de la Dipu-
tació Permanent.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 1500

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableixen els articles 74.1 i 76.4 del Reglament del Parlament, comunica que 
el diputat Alejandro Fernández Álvarez d’aquest grup parlamentari ha estat designat 
per a formar part de la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
412-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS; GP PSC-UNITS; G MIXT

Reg. 1440; 1479; 1501 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.05.2021

Reg. 1440

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que el dipu-
tat Joan García González ha estat designat portaveu del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans a la Comissió de l’Estatut dels Diputats.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs
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Reg. 1479

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 48 del Reglament del Parlament, co-
munica que el diputat David Pérez Ibáñez ha estat designat membre de la Comissió 
de l’Estatut dels Diputats.

Així mateix, es comunica que la persona designada pel Grup per a ésser el Por-
taveu de la Comissió de l’Estatut dels Diputats és el diputat David Pérez Ibáñez.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 1501

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
Lorena Roldán Suárez ha estat designada membre de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS; GP PSC-UNITS; G MIXT

Reg. 1439; 1480; 1502 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.05.2021

Reg. 1439

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que el dipu-
tat Matías Alonso Ruiz ha estat designat portaveu del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans a la Comissió de Peticions.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Reg. 1480

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 48 del Reglament del Parlament, 
comunica que els diputats Helena Bayo Delgado, Oscar Aparicio Pedrosa, Mario 
García Gómez, Eva Candela Lopez ha estat designats membres de la Comissió de 
Peticions.

Així mateix, es comunica que la persona designada pel Grup per a ésser la Por-
taveu de la Comissió de Peticions és la diputada Helena Bayo Delgado.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
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Reg. 1502

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat membre de la Comissió de Peticions.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Composició de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades
412-00003/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS; G MIXT

Reg. 1441; 1476 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.05.2021

Reg. 1441

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que el dipu-
tat Matías Alonso Ruiz ha estat designat portaveu del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans a la Comissió de Matèries Secretes i Reservades.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Reg. 1476

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat membre de la Comissió de Matèries 
Secretes i Reservades.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS; GP PSC-UNITS; G MIXT

Reg. 1438; 1483; 1506 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.05.2021

Reg. 1438

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que el dipu-
tat Ignacio Martín Blanco ha estat designat portaveu del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans a la Comissió del Síndic de Greuges.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs
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Reg. 1483

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 48 del Reglament del Parlament, co-
munica que els diputats Oscar Aparicio Pedrosa, Helena Bayo Delgado, David Gon-
zález Chanca, Mario García Gómez ha estat designats membres de la Comissió del 
Síndic de Greuges.

Així mateix, es comunica que la persona designada pel Grup per a ésser el Por-
taveu de la Comissió del Síndic de Greuges és el diputat Oscar Aparicio Pedrosa.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 1506

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la dipu-
tada Eva Parera i Escrichs ha estat designada membre de la Comissió del Síndic de 
Greuges.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/13

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 1482 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.05.2021

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 49 del Reglament del Parlament, pro-
posa al diputat Jordi Riba Colom com a President de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS; GP PSC-UNITS; G MIXT

Reg. 1437; 1481; 1504 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.05.2021

Reg. 1437

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que el dipu-
tat Joan García González ha estat designat portaveu del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans a la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs
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Reg. 1481

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 48 del Reglament del Parlament, 
comunica que els diputats Jordi Riba Colom, Òscar Ordeig i Molist, Eva Candela 
Lopez, Assumpta Escarp Gibert ha estat designats membres de la Comissió de la 
Sindicatura de Comptes.

Així mateix, es comunica que la persona designada pel Grup per a ésser el Porta-
veu de la Comissió de la Sindicatura de Comptes és el diputat Òscar Ordeig i Molist.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 1504

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
Eva Parera i Escrichs ha estat designada membre de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
412-00006/13

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 1485 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.05.2021

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 49 del Reglament del Parlament, pro-
posa al diputat David Pérez Ibáñez com a President de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS; G MIXT; GP VOX; GP PSC-UNITS;  

GP ERC; GP ECP

Reg. 1436; 1474; 1477; 1484; 1491; 1492 / Coneixement: Mesa del Parlament, 

04.05.2021

Reg. 1436

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que la dipu-
tada Anna Grau Arias ha estat designada portaveu del Grup Parlamentari de Ciuta-
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dans a la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

Reg. 1474

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputa-
da Lorena Roldán Suárez ha estat designada membre de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Reg. 1477

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, co-
munica que el diputado Alberto Tarradas Paneque ha sido designado miembro de 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals.

Palacio del Parlamento, 27 de abril de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Reg. 1484

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 48 del Reglament del Parlament, co-
munica que els diputats David Pérez Ibáñez, Beatriz Silva Gallardo, Rocio Garcia 
Pérez i Alícia Romero Llano ha estat designats membres de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Així mateix, es comunica que la persona designada pel Grup per a ésser la Por-
taveu de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals és la diputada Beatriz Silva Gallardo.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 1491

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Raquel Sans Guerra ha estat designada portaveu del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana a la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i els diputats Ruben Wagensberg Ramon, 
Jenn Díaz Ruiz i Engelbert Montalà i Pla han estat designats membres del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana a la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Reg. 1492

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada Susanna Segovia Sánchez ha estat designada membre de la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP ECP

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de l’Oficina de l’Expresident Carles Puigdemont 
corresponent al 2020
334-00004/13

PRESENTACIÓ: JOSEP LLUÍS ALAY RODRÍGUEZ, RESPONSABLE DE 

L’OFICINA DE L’EXPRESIDENT CARLES PUIGDEMONT

Reg. 1650 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.05.2021

A la Mesa del Parlament
Benvolguda presidenta,
En compliment de l’article 7.3 de la Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels 

expresidents de la Generalitat, en nom del Molt Hble. Sr. Carles Puigdemont i Ca-
samajó i com a representant de la seva Oficina, em complau trametre la Memòria 
d’activitats del 2020, per tal que es publiqui al Portal de la Transparència de la Ge-
neralitat.

Atentament,

Barcelona, 30 d’abril de 2021
Josep Lluís Alay Rodríguez, oficina de Carles Puigdemont

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Encàrrec de funcions a una funcionària de carrera

RESOLUCIÓ

Secretaria General
En data 22 d’abril de 2021, es va fer pública al tauler d’anuncis i a la intranet 

del Parlament la convocatòria d’un procediment intern per a proveir temporalment 
i amb caràcter d’urgència el lloc de treball de cap de l’Àrea de Comissions i de Po-
nències, mitjançant l’encàrrec de funcions.

De conformitat amb això, en vista de la candidatura presentada; d’acord amb el 
procediment de selecció publicat i el que disposa l’article 105 del Decret 123/1997, 
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del 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de tre-
ball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, amb relació al nomenament d’encàrrec de funcions.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament.

Fent ús de les competències que m’atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, 

Resolc: 
Encarregar a Maria José Bello Ruiz, funcionària de carrera de l’escala general 

d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris, les fun-
cions del lloc de treball de cap de l’Àrea de Comissions i de Ponències (grup A2/C1, 
nivell 10), amb efectes a partir del 6 de maig de 2021.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interpo-
sar un recurs potestatiu de reposició davant el secretari general, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà d’haver estat notificada, d’acord 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 el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat notificada, d’acord amb els articles 
8.2, 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 dels seus interessos.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2021
Xavier Muro i Bas, secretari general
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