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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 3/XIII del Parlament de Catalunya, per la qual es designen 
els senadors que han de representar la Generalitat al Senat
280-00001/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 4, 13.05.2021, DSPC-P 5

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de maig de 2021, d’acord amb l’ar-
ticle 61.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, els articles 5 i 6 de la Llei 6/2010, 
del 26 de març, del procediment de designació dels senadors que representen la Ge-
neralitat al Senat, i l’article 174 del Reglament del Parlament, ha ratificat els candi-
dats proposats pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 1488), pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 1489) i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana (reg. 1490) i, en conseqüència, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya designa senadors perquè representin la Generalitat al 

Senat durant la tretzena legislatura: 
Assumpció Castellví i Auví
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Manel de la Vega Carrera
Adelina Escandell i Grases 
Pau Furriol i Fornells
Lorena González Dios
Antoni Poveda Zapata
Josep Maria Reniu i Vilamala

Palau del Parlament, 13 de maig de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució 4/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el compromís per 
una Catalunya de drets i llibertats, diversa i cohesionada
250-00008/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 5, 13.05.2021, DSPC-P 5

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de maig de 2021, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el compromís per una Catalunya de drets i 
llibertats, diversa i cohesionada (tram. 250-00008/13), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana, pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem, pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i pel Grup Parlamentari de la Candidatu-
ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 1680).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya es reafirma en la vocació de continuar essent un 

espai de llibertat i confrontació política, d’idees i de diàleg, i també en el compromís 
en defensa de les institucions pròpies i de la democràcia.
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2. El Parlament de Catalunya mostra la voluntat de convertir-se en un espai lliure 
del discurs d’odi i de blindar-se enfront d’apologies de la discriminació, i convida les 
forces polítiques presents en aquesta cambra a impulsar una reforma del Reglament 
que garanteixi aquest blindatge davant els discursos de l’odi i la discriminació per 
mitjà de les mesures següents: 

a) Reforçar el compromís contra la discriminació i l’assetjament amb sancions 
en cas de no signatura.

b) Canviar el requisit d’unanimitat per a les declaracions institucionals pel de 
majoria qualificada.

3. El Parlament de Catalunya rebutja qualsevol manifestació de violència cap a 
les diputades o qualsevol altra persona i adquireix el compromís de rebutjar formal-
ment i unànimement qualsevol manifestació de violència verbal, física o psicològica 
cap a les diputades o qualsevol altra persona en qualsevol espai dins o fora del Palau 
del Parlament per motius de discriminació de qualsevol naturalesa.

4. El Parlament de Catalunya ratifica el compromís adquirit durant la dotzena 
legislatura per a visibilitzar la violència feminicida i racista, informant a l’inici de 
cada ple de les morts a la Mediterrània i dels feminicidis ocorreguts, i també man-
tenint el consegüent minut de silenci en record de les víctimes de la violència mas-
clista.

5. El Parlament de Catalunya expressa la voluntat que la Mesa del Parlament ra-
tifiqui el calendari de commemoracions institucionals, que inclou, entre d’altres, la 
commemoració de les víctimes de l’Holocaust, les del genocidi del poble gitano i les 
del tràfic transatlàntic d’africanes esclavitzades.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reproduir els criteris aprovats en 
aquesta resolució pel que fa al compromís amb la democràcia, els drets i la diversi-
tat, i també a combatre totes les ideologies que promouen l’odi, el racisme i la dis-
criminació, impulsant les mesures següents, entre d’altres: 

a) Un pla integral contra el racisme, la xenofòbia, l’antigitanisme, la islamofòbia 
i qualsevol altra forma de discriminació etnicoracial, amb mesures específiques en 
els àmbits de l’educació, la salut, la cultura i l’accés a l’habitatge i al món laboral.

b) El desplegament de l’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació en 
el termini que estableix la Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no-discriminació, amb 
els recursos necessaris per a desplegar-ne tota la capacitat de fiscalització, sanció i 
correcció.

c) L’abordatge integral de les necessitats de suport i contra l’exclusió de les per-
sones dependents, amb diversitat funcional o diferents capacitats al llarg de la vida, 
incloent-hi el treball protegit, els centres de dia, l’habitatge amb suport i el lleure 
inclusiu, entre altres serveis de suport a l’autonomia personal.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Resolució 5/XIII del Parlament de Catalunya, de creació de la 
Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
252-00002/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 5, 13.05.2021, DSPC-P 5

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de maig de 2021, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre el racisme 
institucional i estructural a Catalunya (tram. 252-00002/13), presentada pel Grup 
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Parlamentari d’Esquerra Republicana, pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i pel Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, i, d’acord amb els articles 63 i 
66 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institu-

cional i Estructural (CERIE), d’acord amb el que estableixen els articles 63 i 66 del 
Reglament del Parlament.

Composició
La Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural ha d’ésser in-

tegrada per un membre de cada grup parlamentari, d’acord amb les disposicions del 
Reglament del Parlament per a aquest tipus d’òrgan. Hi poden assistir tècnics, espe-
cialistes i membres d’entitats.

Objecte
L’objecte d’aquesta comissió és l’estudi del racisme institucional i estructural 

a Catalunya en tots els àmbits, des de la seguretat fins a la igualtat d’oportunitats, 
passant per la representació social, política i econòmica, per a establir una diagnosi 
compartida sobre les mesures que cal prendre per a evitar qualsevol discriminació 
racial.

Informe final
La durada de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural 

correspon a la d’aquesta legislatura.
La Comissió pot redactar un informe final que s’aprovarà, si escau, d’acord amb 

el que estableix el Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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3. Tramitacions en curs

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

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2020, 
sobre el consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics 
en Enginyeria, corresponent al 2018
256-00057/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 21.05.2021 al 04.06.2021).
Finiment del termini: 07.06.2021; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2020, 
sobre el Consorci de Salut i Social de Catalunya i les entitats 
del grup, corresponent als ingressos i les despeses del 2017
256-00058/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 21.05.2021 al 04.06.2021).
Finiment del termini: 07.06.2021; 10:30 h.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 21.05.2021 al 04.06.2021).
Finiment del termini: 07.06.2021; 10:30 h.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2021, 
sobre el Consorci d’Educació de Barcelona, corresponent a la gestió 
econòmica dels centres docents públics, de l’exercici 2018
256-00001/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 21.05.2021 al 04.06.2021).
Finiment del termini: 07.06.2021; 10:30 h.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA

Termini per a sol·licitar la compareixença del síndic major i els altres membres de 
la Sindicatura perquè presentin la Memòria i el Compte davant la Comissió, d’acord 
amb l’article 189 del Reglament del Parlament: 15 dies hàbils (del 21.05.2021 a 
l’11.06.2021).
Finiment del termini: 14.06.2021; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2021, 
sobre el Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
corresponent a l’exercici 2018
256-00003/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 1975 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 11.05.2021

L’Informe de fiscalització 3/2021, sobre el Consorci Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, corresponent a l’exercici 2018 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament 
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 21.05.2021 al 04.06.2021).
Finiment del termini: 07.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.05.2021.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/191676370.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/191676370.pdf
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2021, 
sobre Circuits de Catalunya, SL, corresponent a l’exercici 2018
256-00004/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 1976 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 11.05.2021

L’Informe de fiscalització 4/2021, sobre Circuits de Catalunya, SL, corresponent 
a l’exercici 2018 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 21.05.2021 al 04.06.2021).
Finiment del termini: 07.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.05.2021.

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2020, 
sobre la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana, 
corresponent a l’exercici 2018
258-00033/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 21.05.2021 a l’11.06.2021).
Finiment del termini: 14.06.2021; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2020, 
sobre Calafell Empresa Municipal de Serveis, corresponent 
als comptes anuals de l’exercici 2018
258-00034/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 21.05.2021 a l’11.06.2021).
Finiment del termini: 14.06.2021; 10:30 h.

https://www.parlament.cat/pls/pk_download.descarrega?p_am=K95&p_tipus=publicacions&p_id=191677151.pdf
https://www.parlament.cat/pls/pk_download.descarrega?p_am=K95&p_tipus=publicacions&p_id=191677151.pdf
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2020, 
sobre la Diputació de Lleida, corresponent a la contractació 
administrativa de l’exercici 2017
258-00035/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 21.05.2021 a l’11.06.2021).
Finiment del termini: 14.06.2021; 10:30 h.
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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

CONSTITUCIÓ I ELECCIÓ DE LA MESA 

El dia 13 de maig de 2021, a les dues del migdia i nou minuts, en sessió convoca-
da per la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Diputació Permanent.

La Diputació Permanent és integrada, en representació dels grups parlamentaris, 
de conformitat amb l’article 74.1 del Reglament del Parlament i en virtut de l’Acord 
de la Mesa del Parlament del 20 d’abril de 2021, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Eva Granados Galiano
Salvador Illa i Roca
Raúl Moreno Montaña
Ferran Pedret i Santos
David Pérez Ibáñez
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Anna Caula i Paretas
Josep M. Jové Lladó
Raquel Sans Guerra
Meritxell Serret i Aleu
Roger Torrent Ramió
Marta Vilalta i Torres

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Elsa Artadi i Vila
Albert Batet i Canadell
Laura Borràs i Castanyer
Francesc de Dalmases i Thió
Gemma Geis i Carreras
Aurora Madaula i Giménez

Grup Parlamentari de Vox en Cataluña
Ignacio Garriga Vaz de Concicao

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Maria Dolors Sabater i Puig

Grup Parlamentari d’En Comú Podem
Jéssica Albiach Satorres

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carlos Carrizosa Torres

Grup Mixt
Alejandro Fernández Álvarez

La Diputació Permanent, d’acord amb l’article 74.3 del Reglament, ha elegit els 
membres de la Mesa de la Diputació Permanent, que resta constituïda per la presi-
denta del Parlament, com a presidenta; la diputada Anna Caula i Paretas, com a vi-
cepresidenta primera; la diputada Eva Granados Galiano, com a vicepresidenta se-
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gona; la diputada Maria Dolors Sabater i Puig, com a secretària primera, i el diputat 
Ferran Pedret i Santos, com a secretari segon.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2021
El secretari segon Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del 
president de la Generalitat, i conseller d’Economia i Hisenda davant 
el Ple per a informar sobre la situació econòmica, sanitària i social 
actual i la proposta prevista per als fons europeus
350-00001/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 del Ple del Parlament, tinguda el 13.05.2021, 
DSPC-P 5.

Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del 
president de la Generalitat, i conseller d’Economia i Hisenda davant 
el Ple per a informar sobre les actuacions del Govern en funcions
350-00002/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 del Ple del Parlament, tinguda el 13.05.2021, 
DSPC-P 5.

Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del 
president de la Generalitat, i conseller d’Economia i Hisenda davant 
el Ple per a informar sobre la gestió de l’estat d’alarma, l’evolució 
de la pandèmia de Covid-19 i les darreres decisions adoptades per a 
afrontar-la
350-00003/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 del Ple del Parlament, tinguda el 13.05.2021, 
DSPC-P 5.


	1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.10. Acords i resolucions
	Resolució 3/XIII del Parlament de Catalunya, per la qual es designen els senadors que han de representar la Generalitat al Senat
	280-00001/13
	Adopció

	Resolució 4/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el compromís per una Catalunya de drets i llibertats, diversa i cohesionada
	250-00008/13
	Adopció

	Resolució 5/XIII del Parlament de Catalunya, de creació de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
	252-00002/13
	Adopció



	3. Tramitacions en curs
	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2020, sobre el consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, corresponent al 2018
	256-00057/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini per a proposar compareixences

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2020, sobre el Consorci de Salut i Social de Catalunya i les entitats del grup, corresponent als ingressos i les despeses del 2017
	256-00058/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini per a proposar compareixences

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2021, sobre el Departament d’Ensenyament, corresponent a les despeses de personal, de l’exercici 2017
	256-00059/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini per a proposar compareixences

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2021, sobre el Consorci d’Educació de Barcelona, corresponent a la gestió econòmica dels centres docents públics, de l’exercici 2018
	256-00001/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini per a proposar compareixences

	Memòria i compte de la Sindicatura de Comptes corresponent al 2020
	256-00002/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini per a demanar la presentació de la Memòria

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2021, sobre el Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya, corresponent a l’exercici 2018
	256-00003/13
	Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
	Termini per a proposar compareixences

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2021, sobre Circuits de Catalunya, SL, corresponent a l’exercici 2018
	256-00004/13
	Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
	Termini per a proposar compareixences


	3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2020, sobre la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana, corresponent a l’exercici 2018
	258-00033/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini per a demanar la presentació de l’informe

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2020, sobre Calafell Empresa Municipal de Serveis, corresponent als comptes anuals de l’exercici 2018
	258-00034/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini per a demanar la presentació de l’informe

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2020, sobre la Diputació de Lleida, corresponent a la contractació administrativa de l’exercici 2017
	258-00035/12
	Tramesa a la Comissió
	Termini per a demanar la presentació de l’informe



	4. Informació
	4.45. Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.03. Diputació Permanent
	Composició de la Diputació Permanent
	397-00001/13
	Constitució i elecció de la Mesa 


	4.52. Compareixences del president de la Generalitat
	4.52.10. Compareixences
	Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, i conseller d’Economia i Hisenda davant el Ple per a informar sobre la situació econòmica, sanitària i social actual i la proposta prevista per als fons europeus
	350-00001/13
	Substanciació

	Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, i conseller d’Economia i Hisenda davant el Ple per a informar sobre les actuacions del Govern en funcions
	350-00002/13
	Substanciació

	Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, i conseller d’Economia i Hisenda davant el Ple per a informar sobre la gestió de l’estat d’alarma, l’evolució de la pandèmia de Covid-19 i les darreres decisions a
	350-00003/13
	Substanciació






