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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.03.

Decrets llei

Decret llei 12/2021, del 18 de maig, relatiu a l’impost sobre
les estades en establiments turístics
203-00002/13
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 3187 / Coneixement: Presidència del Parlament, 25.05.2021

Acord: Es pren coneixement del Decret llei 12/2021, de 18 de maig, relatiu a
l’impost sobre les estades en establiments turístics, publicat al DOGC 8414, i es
manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 21 de maig de
2021.
A la Mesa del Parlament

Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per assignació de les funcions de secretària del Govern efectuada en l’Acta del Govern de
18 de maig de 2021,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 18 de maig de 2021, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda,
s’aprova la iniciativa SIG21VEH0680 - Projecte de decret llei relatiu a l’impost sobre les estades en establiments turístics.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 18 de maig de 2021.
Decret llei 12/2021, de 18 de maig, relatiu a l’impost sobre les estades
en establiments turístics

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 Catalunya;
D’acord amb això, promulgo el següent
Decret llei
Exposició de motius

Aquest Decret llei conté un article únic i una disposició final.
En l’article únic i en relació amb l’impost sobre les estades en establiments turístics, es posposa fins a l’1 d’octubre del 2021 l’entrada en vigor de les tarifes aprovades per la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives
i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en
el medi ambient. Aquestes tarifes s’havien d’aplicar a partir de l’1 de juny vinent,
però la delicada situació econòmica del sector turístic justifica ajornar-ne l’aplicació
efectiva per a després de l’anomenada temporada d’estiu, i així afavorir la reactivació del sector.
Atesa la proximitat de la data d’entrada en vigor de les noves tarifes, és imprescindible aprovar de forma immediata aquest Decret llei, per aconseguir els objectius
3.01.03. Decrets llei

7

BOPC 46
31 de maig de 2021

plantejats amb la celeritat que requereix el calendari assenyalat. Aquest objectiu no
es podria assolir mitjançant la tramitació d’un procediment legislatiu ordinari.
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 provisionals 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 Catalunya, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
i amb la deliberació prèvia del Govern,
Decreto:
Article únic. Impost sobre les estades en establiments turístics. Tarifes

La modificació de les tarifes de l’impost sobre les estades en establiments turístics que s’estableix a l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient té efectes a partir de
l’1 d’octubre del 2021.
Disposició final. 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 pertoqui el facin complir.
Barcelona, 18 de maig de 2021
Pere Aragonès i Garcia, Vicepresident del Govern en substitució de la presidència 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 18.5.21
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008 de 17.05.21
4. Informe jurídic de 17.05.21
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos, de data 17.05.21
6. Informe del secretari general Govern en funcions, de data 17.05.21
7. Ordre d’inserció al DOGC
8. Certificat del Secretari del Govern
9. Publicació al DOGC de data 20.05.21
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’alliberament de les patents
de les vacunes contra la Covid-19
250-00009/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 3308; 3349).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.06.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reforma del Codi penal i la llibertat
de Pablo Hasél
250-00097/13
TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.05.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.06.2021 al 09.06.2021).
Finiment del termini: 10.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.05.2021.

Proposta de resolució de declaració de Catalunya com a zona
de llibertat per a les persones LGBTIQ
250-00100/13
TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.05.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.06.2021 al 09.06.2021).
Finiment del termini: 10.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.05.2021.

Proposta de resolució sobre la situació dels serveis sanitaris
a Sant Joan Despí
250-00101/13
PRESENTACIÓ: GP ECP
Reg. 2761 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta
3.10.25. Propostes de resolució
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la Proposta de resolució sobre la situació dels serveis sanitaris a Sant Joan Despí,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

Els veïns i veïnes del barri de les Planes de Sant Joan Despí es mobilizen, tallant
el carrer, cada dimarts, des de fa setmanes, per reclamar una sanitat pública, universal, equitativa, de qualitat i amb recursos suficients, tant al seu municipi com a
tot el Baix Llobregat.
Denuncien que la padèmia de la Covid ha posat de manifest les insuficiències, les
mancances i la precarietat del sistema sanitari i que, ara més que mai, és el moment
de reclamar un agument substancial de recursos i el reforçament real dels serveis
públics, que són qui ens ha protegit, realment, durant la crisi sanitària.
Especialment, denucien la situació de l’antenció primària, sobretot, perquè es
tracta del pilar fonamental per al desenvolupament d’un sistema sanitari sostenible,
enfocat a la prevenció de la malaltia i centrat en l’atenció de proximitat de les persones. És per això, que reclamen al Departament de Salut una aposta decidida per
aquest model, destinant un 25% del pressupost del Departament de Salut a l’atenció
primària, com estan reclamant des de l’OMS, els col·lectius de professionals sanitaris i a les diferents entitats veïnals o plataformes ciutadanes en defensa de la sanitat
pública d’arreu del país.
La millora de la xarxa d’atenció primària ha de significar un increment, també, dels
recursos informàtics, de la millora de l’antenció telèfonica, d’un agument real de la dotació de personal d’infermeria i d’auxiliar d’infermeria, així com, dels cossos d’administriatius sanitaris, reconeguts com a part d’integrada del sistema, per tal de millorar
la seva gestió i eficàcia i, sobretot, el servei que presten al conjunt de la ciutadania.
Sens dubte, això ha d’anar acompanyat d’una millora substancial de les condicions laborals de tot el personal sanitari, per tal de passar dels aplaudiments als fets
i que, realment, es vegi recompensada la seva tasca, després d’anys de retallades i
després de més d’un any de pandèmia, en el què ho han donat tot per tal de garantir
la nostra salut i salvar milers de vides.
Concretament, els veïns i veïnes del barris de les Planes a Sant Joan Despí denuncien les retallades que està patint el seu centre d’antenció primària, on han vist
com es retirava l’especialitat de ginecologia, com s’han tancant, des de fa anys, les
urgències nocturnes, fent que hagin d’anar a les urgències de l’Hospital Broggi que
estan sobresaturades, o com està en risc de perdre, també, l’especialitat de pediatria.
Tot això, en un barri que està experimentant un fort creixement urbanístic i, per tant
també, de població, fet que farà que el centre d’atenció primària de Les Planes i el
seu personal sanitari, estiguin més sobretensionats.
Des de l’Associació de veïns de Les Planes, en les seves mobilitzacions, reclamen la recuperació progressiva de la presencialtat en l’atenció primària, ja que molts
dels i les pacients, especialment la gent gran, té dificultat de ser atesa correctament
a nivell telefònic. Alhora, denuncien que es retarden proves diagnòstiques que són
fonamentals per tal de prevenir malaties cròniques greus.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Recuperar, de forma immediata, el servei de ginecologia del Centre d’Atenció
Primària Les Planes a Sant Joan Despí.
2. Recuperar, progressivament, les visites presencials al Centre d’Atenció Primària Les Planes a Sant Joan Despí.

3.10.25. Propostes de resolució
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3. Mantenir l’especialitat de pediatria al Centre d’Atenció Primària Les Planes
a Sant Joan Despí.
Palau del Parlament, 7 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Proposta de resolució sobre la fibra òptica a la Sénia
250-00102/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 2803 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, Joaquim 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 fibra òptica a la Sénia, per tal que sigui substanciada
davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

La importància de la indústria en el desenvolupament de Catalunya és i ha estat sempre una realitat indubtable. La implantació al territori català d’aquest sector
econòmic ha estat molt desigual, concentrant-se amb més importància en zones molt
concretes de la geografia catalana.
És ben evident que el sud de Catalunya i més concretament les Terres de l’Ebre
mai ha estat una zona on s’ha afavorit el desenvolupament del sector industrial i la
conseqüència lògica han estat els problemes clars en el seu desenvolupament econòmic. La manca d’inversions públiques, infraestructures precàries i la poca voluntat
per resoldre problemes que possibilitin el desenvolupament del sector industrial han
estat sempre una realitat que ha portat com a conseqüència una desigualtat d’oportunitats evident amb la resta de Catalunya.
Amb tots els problemes, hi ha zones que, tot i aquestes indubtables desigualtats,
amb l’esforç de la gent, d’empreses autòctones i amb molt treball d’anys, han fet realitat un notable desenvolupament industrial. Aquest és el cas de la Sénia, un municipi
que ha assolit ser referent en el sector del moble i que ha superat crisis importants per
seguir sent un pol de desenvolupament exemplar per al conjunt de Terres de l’Ebre
i de Catalunya.
Com s’ha explicat en línies anteriors, la manca d’infraestructures és una realitat
que, sense dubte, dificulta molt el desenvolupament no només de la Sénia, sinó també de la comarca del Montsià i del conjunt de les Terres de l’Ebre.
Actualment, i més concretament centrant-nos en la Sénia i en el sector del moble,
són absolutament vitals les infraestructures de comunicació d’internet, ja que en el
món actual els sistemes d’innovació i de venta fan imprescindible poder tenir unes
infraestructures de banda ampla i desplegament de la fibra òptica d’acord a les exigències del món en què vivim.
La realitat actual és que la banda ampla encara no ha arribat a la Sénia i el
desenvolupament a la comarca del Montsià, encara que planificat, no és una realitat. Hem d’afegir que el desplegament de la fibra òptica a l’interior del municipi s’ha
fet deixant al marge de l’extensió del cable als diferents polígons industrials i zones
industrials, on es funciona precàriament amb sistemes de ràdio que estan lluny de
ser unes infraestructures òptimes per encarar un present molt exigent i que afecta
directament a les empreses, amb una més que evident manca d’igualtat d’oportunitats amb altres zones de Catalunya o de la resta de l’Estat.
3.10.25. Propostes de resolució
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Manifesta la importància que té el sector del moble de la Sénia en l’economia
del Montsià i de Terres de l’Ebre.
2. Constata la necessitat de que aquest sector gaudeixi d’igualtat d’oportunitats
per tal de poder competir amb les empreses del sector d’altres territoris.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
3. Accelerar l’arribada de la banda ampla de fibra òptica al municipi de la Sénia.
4. Fer les gestions i actuacions necessàries de forma urgent per tal que el desplegament de la fibra òptica dins del municipi de la Sénia arribi als polígons industrials
i a les zones industrials d’aquest municipi.
Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Pol Gibert Horcas, Joaquim Paladella Curto,
diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-31
a Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú i Cubelles
250-00103/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 2804 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Juan Luis
Ruiz López, 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 el desdoblament de la C-31 al Garraf entre Sant Pere
de Ribes, Vilanova i la Geltrú i Cubelles, per tal que sigui substanciada davant la
comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

En el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 2026 es contempla la
possibilitat del desdoblament de la C-31 al Garraf entre Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú i Cubelles.
Al seu pas entre Sant Pere de Ribes i per Vilanova i la Geltrú, aquesta via actua
també com a ronda d’aquesta zona i els peatges de la C-32, comportant un trànsit de
pas que no li correspon i un major risc d’accidentalitat. Habitualment s’hi provoca
un trànsit intens i cues en diversos moments del dia.
Tanmateix, és necessari resoldre les connexions i enllaços amb els municipis.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar, en un termini màxim
de sis mesos, un estudi/avantprojecte del desdoblament de la C-31 al Garraf, entre
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Sant Pere de Ribes i Cubelles per tal de donar compliment al Pla d’Infraestructures
del Transport Catalunya 2026.
Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Juan Luis Ruiz López,
diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el pla de millora i manteniment dels
torrents que travessen els nuclis urbans de l’Alt Penedès i el Garraf
250-00104/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 2805 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Juan Luis
Ruiz López, 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 el pla de millora i manteniment dels torrents que travessen els nuclis urbans de l’Alt Penedès i del Garraf, per tal que sigui substanciada
davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

Són diversos els torrents que travessen els nuclis urbans de municipis de l’Alt
Penedès i el Garraf. El manteniment i millora d’alguns dels trams d’aquests torrents
són competència de l’Agencia Catalana de l’Aigua.
En alguns casos, el manteniment anual necessari no es realitza i des de fa temps
no hi ha inversions per solucionar les problemàtiques que presenten i que representen un greu perill. Alguns ajuntaments d’aquests municipis disposen, fins i tot, de
projectes i propostes de transvasament de torrents, que li correspon a la Generalitat
per ser titular dels mateixos i de les infraestructures que els travessen
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar, en un termini màxim de
sis mesos, un pla de millora i manteniment dels torrents que travessen els nuclis urbans de l’Alt Penedès i del Garraf.
Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Juan Luis Ruiz López,
diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la construcció de l’hospital comarcal
de Vilanova i la Geltrú
250-00105/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 2806 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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
3.10.25. Propostes de resolució
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Units per Avançar, Juan Luis Ruiz López, 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 construcció del nou
hospital comarcal de Vilanova i la Geltrú, per tal que sigui substanciada davant la
comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

El gener de l’any 2010 es va signar el protocol marc d’intencions i col·laboració
per promoure un Pla de reordenació hospitalària del Garraf.
Aquest protocol neix del pla estratègic conjunt entre l’aleshores Consorci Sanitari del Garraf i el Servei Català de la Salut i té dos trets fonamentals: la construcció
d’un nou centre hospitalari destinat a l’atenció especialitzada al municipi de Vilanova i la Geltrú i la reforma de l’Hospital-residència Sant Camil de Sant Pere de Ribes
per reconvertir-lo en un centre sociosanitari.
El febrer del 2011 s’adjudica el concurs d’idees per al desenvolupament arquitectònic del nou hospital del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, previ a l’avantprojecte i projecte. A hores d’ara encara queda pendent l’elaboració del projecte bàsic i executiu
del nou equipament per a la posterior construcció i posada en marxa.
El primer Pla Funcional s’elabora el primer semestre de 2010, previ al concurs
d’idees, i posteriorment el 2014 s’aprova un nou Pla Funcional del Nou Hospital del
Garraf a Vilanova i la Geltrú i de l’Hospital Residència Sant Camil tant pel Consorci de Salut del Garraf com posteriorment pel Servei Català de la Salut.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar, en un termini màxim de
sis mesos, el projecte bàsic, i posteriorment l’executiu, per a la construcció del nou
hospital comarcal de Vilanova i la Geltrú.
Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Juan Luis Ruiz López,
diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la millora de la carretera BV-2115
entre les carreteres C-32 i C-31
250-00106/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 2807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Juan Luis
Ruiz López, 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 millora de la carretera BV-2115 entre la C-32 i
la C-31, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text
següent:
Exposició de motius

La BV-2115 és titularitat de la Generalitat de Catalunya entre la comarca de l’Alt
Penedès i la C-31.
És fa necessari, atès el trànsit d’aquesta via comarcal, millorar diversos aspectes
de la mateixa, en especial els accessos al camí Ral i dotar d’accessos d’entrada i sor3.10.25. Propostes de resolució
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tida a la C-32, entre d’altres, per millorar-ne la seguretat i l’accessibilitat, per exemple, a l’alçada del càmping Vilanova Park, sent aquesta la instal·lació d’allotjament
turístic amb més capacitat de la comarca del Garraf, el que fa que especialment en
temporada turística es produeixin molts desplaçaments a aquest establiment.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar, en un termini màxim
de sis mesos, un estudi de millora de la carretera BV-2115 entre la C-32 i la C-31.
Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Juan Luis Ruiz López,
diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el consultori local de Sant Cugat
Sesgarrigues
250-00107/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 2808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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, Juan Luis Ruiz López, 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 el consultori local del
municipi de Sant Cugat Sesgarrigues, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

Estem davant d’una crisi sanitària sense precedents. La covid-19 evidencia el
millor i el pitjor del sistema sanitari. El millor, les i els seus professionals, dones
i homes que han lluitat i estan lluitant a primera línia, la seva implicació i la seva
dedicació. El pitjor, el desmantellament del sistema sanitari, que està portant a la
pràctica el Govern de la Generalitat de Catalunya amb l’excusa de la covid-19, molt
especialment en l’atenció primària.
És inadmissible que s’estigui produint un desmantellament dels serveis mèdics que es presten de forma presencial en els diferents Centres d’Atenció Primària
(CAP) i els Consultoris Locals (CL), com a pilars de l’atenció de proximitat que ens
mereixem. És inadmissible que s’estigui buidant d’atenció els consultoris de municipis petits en detriment dels CAP de grans municipis. Trobem un clar exemple en
l’atenció que actualment s’està oferint al consultori local al municipi de Sant Cugat
Sesgarrigues, on s’informa des de l’Àrea Bàsica de Salut Penedès Rural que la consulta de la infermera d’aquest municipi estarà tancada i que per atendre qualsevol
urgència cal trucar per telèfon o bé adreçar-se al servei d’Atenció d’Urgències de
Santa Margarida i els Monjos. Això suposa un greuge molt important per a certs
col·lectius vulnerables, sobretot per a gent gran amb poca mobilitat que no poden
desplaçar-se per fer el seguiment bàsic de salut que requereixen.
No podem permetre que el sector sanitari no tingui a disposició tots els recursos
humans i materials necessaris per prestar l’atenció adequada. Paral·lelament, i a tall
d’exemple, Sant Cugat Sesgarrigues és un dels pocs municipis de l’Alt Penedès que
no compta amb suport administratiu al Consultori. Sense aquest servei cobert, és
3.10.25. Propostes de resolució
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impossible i inviable que l’equip sanitari atengui les infinites i constants trucades
que es reben diàriament a la vegada que presten l’atenció mèdica pertinent.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Recuperar i destinar novament el suport administratiu al consultori local del
municipi de Sant Cugat Sesgarrigues a fi i efecte d’oferir una atenció millor i de més
qualitat.
2. Implementar l’atenció diària al consultori local del municipi de Sant Cugat
Sesgarrigues, de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores.
Palau del Parlament, 13 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Juan Luis Ruiz López,
diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el personal de neteja dels centres
assistencials
250-00108/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 2809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 personal de neteja
dels centres assistencials, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

El personal de neteja ha tingut una tasca fonamental des de l’inici de la pandèmia de la covid-19. Una tasca que, essent imprescindible en aquesta lluita, no ha
estat, malauradament, ben reconeguda. Parlem d’un col·lectiu que ha treballat amb
professionalisme i compromís des de la primera fase de la pandèmia però que ha
vist com la seva feina ha mancat del reconeixement social, laboral i econòmic que
mereix. Un sector que abans de la pandèmia ja es caracteritzava per ser un sector
precaritzat i invisibilitzat.
La singular situació que pateix aquest col·lectiu va portar el passat 30 abril a la
realització d’una vaga del sector de la neteja dels hospitals i centres mèdics catalans
convocada pels principals sindicats per reclamar el pagament de les gratificacions
que la Generalitat havia promès estudiar el juliol passat. No obstant, els treballadors denuncien que, des de l’anunci, no han tingut encara cap resposta per part del
Govern.
El sector reclama que va ser exclòs de rebre aquesta gratificació abonada a tot el
conjunt de personal sanitari i sociosanitari per part del Govern i exigeix el seu cobrament immediat donat que és un col·lectiu «també essencial». El col·lectiu també
reivindica el reconeixement del coronavirus com a malaltia professional, com sí està
reconeguda per al personal sanitari.
Des dels sindicats asseguren que les i els treballadors del sector estan cansats de
ser invisibles i recorden que en el pitjor moment de la pandèmia també van doblar
torns i van passar pel mateix que el personal sanitari.
3.10.25. Propostes de resolució
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És clar que la tasca que desenvolupa el personal de neteja, tant a centres sanitaris
i assistencials com en qualsevol altre sector, continuarà sent fonamental per garantir
la seguretat dels espais.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Fer efectiu el pagament de la gratificació al conjunt de treballadores i treballadors de la neteja dels centres sanitaris i sociosanitaris de Catalunya.
2. Elaborar un estudi sobre les condicions de treball, socials i retributives dels
personal de neteja de tots els centres assistencials.
3. Establir la condició de personal essencial del personal de neteja dels centres
assistencials i complir amb tots els efectes que se’n derivin, exigint a les empreses
el seu efectiu compliment.
Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el diagnòstic de la limfangioleiomiomatosi
250-00109/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 2810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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 diagnòstic de la
limfangioleiomiomatosi, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

El passat 21 de novembre de 2019, en el marc d’una sessió dedicada a les Malalties Minoritàries a la Comissió de Salut, es va aprovar la Resolució 641/XII del Parlament de Catalunya, sobre el diagnòstic de la limfangioleiomiomatosi.
Parlem d’una malaltia pulmonar poc freqüent i de causa desconeguda, que afecta dones, generalment, en edat fèrtil i que es caracteritza per un creixement anòmal
de cèl·lules musculars llises atípiques (cèl·lules LAM) a nivell pulmonar implicant la
destrucció progressiva del teixit pulmonar sa.
El seu diagnòstic sol retardar-se de mitjana de dos a cinc anys. I en ocasions es
diagnostica inicialment de forma equivocada com asma, emfisema o malaltia pulmonar obstructiva crònica.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar un protocol específic per al diagnòstic de la limfangioleiomiomatosi
per als metges de família.
2. Accelerar el diagnòstic de limfangioleiomiomatosi incorporant al Pla director
de malalties de l’aparell respiratori circuits de diagnòstic ràpid en l’atenció primària,
similars als que hi ha per al càncer.
3.10.25. Propostes de resolució
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3. Fer les gestions necessàries perquè el Servei Català de la Salut acrediti com a
unitat d’expertesa clínica l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona quan la Comissió Assessora en Malalties Minoritàries faci, segons criteris clínics i tècnics d’excel·lència, la
convocatòria de la xarxa de malalties respiratòries, sempre que l’Hospital s’hi presenti
i sigui acreditat com a millor opció, per a la qual cosa cal dotar-lo, quan els pressupostos ho permetin, d’una partida econòmica específica perquè compleixi els seus objectius, i a demanar al Govern de l’Estat que acrediti l’Hospital com a centre de referència
en limfangioleiomiomatosi i com a centre, servei i unitat de referència.
4. Garantir que l’informe emès per un hospital de referència en limfangioleiomiomatosi acreditat sigui vàlid per a valorar els graus de discapacitat i dependència
Palau del Parlament, 14 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el garantiment de la interrupció
voluntària de l’embaràs en el sistema sanitari públic
250-00110/13
PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG
Reg. 2833 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten
la Proposta de resolució per garantir la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) al
sistema sanitari públic, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut
quan aquesta es constitueixi, amb el text següent:
Exposició de motius

La fi de la República i la instauració de la dictadura franquista van il·legalitzar el
dret a l’avortament, per la qual cosa les dones gestants que volien interrompre voluntàriament el seu embaràs es veien obligades a sortir de l’estat espanyol per poder
exercir aquest dret.
No va ser fins l’any 1985, amb l’aprovació de la Llei Orgànica 9/1985 de 5 de
juliol, de reforma de l’article 417 bis del Codi Penal, que es va recuperar aquest
dret sota tres premises, risc greu per a la salut física o mental de la gestant (supòstit
terapèutic), violació (supòsit criminològic) i malformacions en el fetus (supòsit eugenèsic), despenalitzant així el dret a l’avortament. Tanmateix, els avortaments es
practicaven en clíniques privades ja que els metges que es van especialitzar estaven
a la sanitat privada.
El 2010 es va aprovar la Llei Orgànica 2/2010 que va obrir la porta a poder avortar a dones de 16 i 17 anys sense el consentiment familiar. Però amb el govern estatal del PP (Llei orgànica 11/2015) això va quedar anul·lat, requerint a les menors
d’un permís patern per poder avortar. Malgrat l’avenç que va suposar aquesta llei
pels drets sexuals i reproductius de les dones, la seva implementació no va trencar
amb la dinàmica de realitzar les IVEs a la sanitat privada i va quedar institucionalitzada.
La realitat és que onze anys després de l’aprovació de la llei de l’avortament el
Departament de Salut ha estat incapaç d’integrar la pràctica de la IVE dins de la
cartera de serveis dels centres sanitaris públics, fet que possibilita que s’estiguin externalitzant a centres sanitaris privats especialitzats. Això no només facilita la criminalització i assenyalament de dones i professionals (segons l’ACAI des de 2010,
3.10.25. Propostes de resolució
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8000 dones han estat assetjades per fonamentalistes davant de clíniques on es practiquen avortaments), sinó que permet un negoci encobert amb els avortaments voluntaris a la privada, genera un injustificable greuge classista i vulnera reiteradament
el dret a les dones de ser ateses a la xarxa sanitària pública.
La problemàtica, però, es veu encara més agreujada amb l’objecció de consciència (tant la individual –dret protegit– com la col·lectiva –dret no reconegut) d’alguns
professionals, avalada pels patronats dels centres on, en la majoria de casos, a més,
hi ha present l’església. Una problemàtica que es veu accentuada en territoris rurals
on, davant l’absència de clíniques concertades especialitzades i ASSIR autoritzats
per fer avortaments, les dones són obligades a fer molts quilòmetres per poder exercir el seu dret a una IVE.
Al Principat de Catalunya existeix la possibilitat de realitzar una IVE mitjançant
dos mètodes, el farmacològic (fins a les 9 setmanes de gestació) i el mètode l’instrumental (fins les 14 setmanes). D’una banda, per al mètode farmacològic els centres
d’elecció són en la seva gran majoria els ASSIR de referència del Servei Català de
la Salut. Ara bé, el passat 2019 a un 40% de les comarques catalanes (Vall d’Aran,
Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Solsonès, Segarra, Conca de Barberà,
Terra Alta, Montsià, Ribera d’Ebre, Priorat, Garrigues, Moianès, Pla de l’Estany,
Cerdanya, Alt Urgell i Berguedà) les dones no van disposar de cap centre autoritzat
per realitzar IVE farmacològiques. El cas més flagrant és la zona de l’Alt Pirineu i
l’Aran, on en cap de les seves comarques existeix la possibilitat d’avortar de forma
farmacològica.
D’altra banda, les IVE amb mètode instrumental són realitzades en les clíniques
acreditades i especialitzades. A Catalunya hi ha un total de 10 clíniques acreditades repartides entre les demarcacions de Barcelona (7), Girona (2) i Tarragona (1),
essent 0 a la demarcació de Lleida. En el cas de les IVE de més de 14 setmanes de
gestació, el nombre de clíniques es redueix a 5: 1 a Girona i 4 Barcelona (Font: Servei Català de Salut, 2020), no oferint el servei ni a la demarcació de Tarragona ni a
la de Lleida.
Per tant, és evident que la distribució del circuit d’atenció a la IVE suposa una
barrera territorial en diferents aspectes doncs, les regions sanitàries de l’Alt Pirineu
i Aran, Lleida, Terres de l’Ebre, Tarragona i Catalunya Central queden moltes vegades desproveïdes d’aquest servei.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Un Nou Cicle per Guanyar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Desplegar el Reglament de la Llei 9/2017, d’universalització de la sanitat a Catalunya, incloent en el redactat l’accés a l’atenció de salut sexual i reproductiva de
totes les dones i persones embarassades que es trobin a Catalunya, inclòs l’accés a
la interrupció voluntària de l’embaràs.
2. Anul·lar, per part del Departament de Salut, els convenis públics o contractes
en centres sanitaris on es practiquen objeccions de consciència com a mandat institucional, en molts casos avalades pels patronats dels centres on l’església en forma
part.
3. Vetllar perquè no es produeixin objeccions col·lectives ni institucionals en la
pràctica de la IVE.
4. Crear unitats especialitzades en la IVE als hospitals de referència de cada regió sanitària amb l’objectiu que les IVEs s’assumeixin des de la sanitat pública i no
siguin derivades a centres privats i concertats en tots els territoris.
5. Garantir ASSIR autoritzats per dur a terme avortaments farmacològics en totes les regions sanitàries.
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6. Implementar l’article 8 de la LO 2/2010 sobre la formació de professionals de
la salut amb perspectiva de gènere en els programes curriculars de les carreres relacionades amb la medicina i les ciències de la salut, incloent la investigació i formació en la pràctica clínica de la interrupció voluntària de l’embaràs.
7. Instar al govern de l’Estat Espanyol perquè aturi el projecte de modificació del
Reial decret 831/2010 de Garantia de la Qualitat Assistencial de la Prestació a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs, que pretén deixar el mètode farmacològic com
únic mètode fins a les 9 setmanes de gestació.
Palau del Parlament, 18 de maig de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Laia Estrada Cañón, diputada, GP CUP-NCG

Proposta de resolució sobre el centre logístic del Baix Penedès
250-00111/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 2870 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Dolors Carreras Casany, 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 centre logístic del
Baix Penedès, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb
el text següent:
Exposició de motius

La comarca del Baix Penedès és una de les més afectades per l’atur a Catalunya.
Es fa més necessari que mai, actuar-hi de manera urgent i ferma per reactivar l’activitat econòmica i l’ocupació.
Per la seva situació i per ser ròtula entre les àrees metropolitanes de Barcelona
i Tarragona, la comarca del Baix Penedès està acollint un creixement demogràfic
molt elevat propiciat per les bones comunicacions i per la qualitat de vida dels seus
municipis, tant els costaners com els d’interior.
Això significa que moltes famílies estan triant els seus municipis per viure-hi i,
ara també, per teletreballar. Les necessitats han canviat i les demandes de la ciutadania, de la resident i de la nouvinguda, també.
Cal pensar també en la reindustrialització de la comarca, reflexionant amb el
cas Saint-Gobain i amb l’ampliació d’IDIADA, l’empresa més important del Baix
Penedès.
Una de les actuacions que, sense dubte, podria portar la reactivació econòmica
de la comarca i la creació d’ocupació, és l’execució del centre logístic del Baix Penedès. Aquest projecte desenvoluparà un centre d’activitats logístiques, econòmiques i
formatives. Seria una oportunitat entre els dos àmbits d’influència dels ports de Barcelona i de Tarragona, amb un mínim impacte paisatgístic, i preservant els valors
ambientals i agrícoles del territori.
Respecte a l’impacte econòmic, segons estudis elaborats pels Departament de
Geografia i d’Economia de la URV, l’activitat del Logis Penedès generaria una mitjana anual de 425.6 milions d’euros al PIB de Catalunya, més de 5.000 llocs de treball directes i més de 9.000 si tenim en compte l’ocupació indirecta.
Al juliol de 2012, la Comissió d’Urbanisme de Catalunya va aprovar definitivament el Pla Director Urbanístic que recollia i ordenava el conjunt d’actuacions
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necessàries per impulsar el Logis Intermodal Penedès. Resta elaborar i aprovar el
planejament derivat.
Des d’aleshores, i en anys successius, la voluntat política d’aquest Parlament per
tirar endavant aquest projecte, ha quedat demostrada en diverses actuacions.
En data 2 de maig de 2012, el Parlament de Catalunya va adoptar la Resolució
573/IX del Parlament de Catalunya, sobre la Construcció del Centre Logístic del
Baix Penedès.
En data 19 de març de 2015, el Ple del Parlament va aprovar la moció 193/X
del Parlament de Catalunya, sobre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, on
s’aprovava l’execució del centre logístic del Baix Penedès.
Com podem veure, des de l’any 2012, aquest Parlament ha anat aprovant resolucions i mocions per tal d’instar el Govern de la Generalitat a impulsar i executar el centre logístic del Baix Penedès. I un any més tard, al 2013, el Parlament
de Catalunya va adoptar la Resolució 367/X del Parlament de Catalunya, sobre el
desenvolupament del Pla director urbanístic del Logis Penedès, que instava el Govern a impulsar la tramitació i l’aprovació de les corresponents figures urbanístiques,
així com a crear mecanismes de promoció de la plataforma logística, i a demanar
al Govern de l’Estat les infraestructures necessàries pel seu total desenvolupament.
El centre logístic del Baix Penedès és un projecte del qual portem molts anys
parlant-ne i creiem que ha arribat el moment de fer-lo realitat, en aquests moments
en què hi ha necessitats socials, ocupacionals i econòmiques.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Aprovar el planejament derivat del centre logístic del Baix Penedès, tramitant
i aprovant les figures urbanístiques corresponents.
2. Executar la part del centre logístic del Baix Penedès que es pot posar en funcionament amb les infraestructures existents en l’actualitat.
Palau del Parlament, 16 d’abril de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Pol Gibert Horcas, Jordi Terrades Santacreu,
Dolors Carreras Casany, diputats GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-15
entre Capellades i Vilanova del Camí
250-00112/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 2871 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Jordi Riba
Colom, diputat, Juan Luis Ruiz López, 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 el desdoblament de la
C-15 al tram entre Capellades i Vilanova del Camí, per tal que sigui substanciada
davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

L’Eix Diagonal, configurat per les carreteres C-15 i C-37, és un eix vertebrador
fonamental per a les comarques del Garraf, Alt Penedès, Anoia i Bages. Des de la
posada en funcionament de la totalitat de la via, aquesta ha experimentat un notable
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creixement de la intensitat mitjana diària de vehicles que fan ús de la infraestructura, tant la totalitat de vehicles com pel que fa a vehicles pesants. Aquest increment
de la intensitat i els índexs de sinistralitat que s’han produït en alguns trams van fer
que, en data 20 d’Abril de 2016, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
Terrestre va emetre l’Ordre d’Estudi de la viabilitat de la possible millora de l’actual
carretera C-15 amb la seva transformació amb una carretera multi carril 2+1.
Com a continuació d’aquest estudi, el novembre del 2017, la Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat va emetre l’Odre on es defineix la millora general
i el condicionament de la carretera C-15, entre el PK 13+000 i el 44+380, i millora de la seguretat viària a la carretera C-37, entre el PK 68+850 i el 93+355. Tram
Vilafranca del Penedès-Vilanova del Camí–Manresa i el Juliol de 2018 la Direcció
General d’Infraestructures de Mobilitat va emetre l’Ordre d’Estudi on es defineixen
els nous criteris per la redacció del projecte de traçat.
Aquest projecte, entre d’altres mesures planteja:
1. Incrementar la capacitat de la carretera C-15 entre Vilafranca del Penedès
i Capellades, augmentant la seguretat viària i millorant les condicions de viatge.
Aquestes millores es materialitzaran canviant la tipologia actual de la carretera 1+1
a una carretera multicarril 2+1 des del PK 13+000 fins el PK 37+000.
2. Incrementar la capacitat de la carretera C-15 entre Capellades i Vilanova del
Camí, augmentant la seguretat viària i millorant les condicions de viatge. Aquestes
millores es materialitzaran canviant la tipologia actual de la carretera 1+1 a una carretera amb secció d’autovia 2+2 des del PK 37+000 fins el PK 43+635.
L’octubre de 2019, el Conseller de Territori i Sostenibilitat va fixar a l’exercici
2020 l’inici de les obres en una de les carreteres amb una sinistralitat més elevada
de la comarca. Tot i això, el pressupost de la Generalitat per al 2020 ni la pròrroga de
2021 han tingut en compte aquesta necessària inversió.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a executar, abans de finalitzar el segon trimestre de 2022, les obres previstes en el Projecte de traçat, millora general,
condicionament de la carretera c-15, entre el pk 13+000 i el 44+380, i millora de la
seguretat viària a la carretera c-37, entre el pk 68+850 i el 93+355. tram: Vilafranca
del Penedès - Vilanova del camí - Manresa, prioritzant l’actuació de desdoblament del
tram entre Capellades i Vilanova del Camí.
Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Jordi Riba Colom,
Juan Luis Ruiz López, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera B-224
entre Martorell, Sant Esteve de Sesrovires i Masquefa
250-00113/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 2872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Jordi Riba
Colom, diputat, Eva Granados Galiano, diputada, Rocio Garcia Pérez, 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 resolu3.10.25. Propostes de resolució
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ció sobre el desdoblament de la B-224 en els trams entre Martorell - Sant Esteve de
Sesrovires - Masquefa, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

La B-224 és un dels principals eixos de comunicació entre les comarques de
l’Anoia i del Baix Llobregat. La via discorre entre Vallbona d’Anoia, on connecta
amb l’Eix Diagonal (C-15), i Martorell, on enllaça amb l’A-2 i l’AP-7. Així mateix,
comunica altres municipis com Piera, Masquefa, Sant Llorenç d’Hortons i Sant Esteve Sesrovires La intensitat mitjana diària de la C-224 entre Vallbona i Piera és
d’un trànsit de 5.500 vehicles, a Sant Esteve Sesrovires és de 18.200 vehicles, i arriba fins als 25.000 vehicles a l’entorn de Martorell.
La B-224 és una carretera amb una alta sinistralitat que compta amb diversos
punts negres i amb un elevat volum de trànsit per les zones industrials i urbanes que
connecta, en el període 2010-2018 ha registrat 228 accidents, amb una mitjana de 25
accidents anuals i un balanç tràgic de 9 víctimes mortals, 22 ferits greus i 368 lleus
que malauradament des d’aleshores ha seguit augmentant.
El gener de 2018 el Departament de Territori i Sostenibilitat va presentar el projecte de traçat del desdoblament de la carretera B-224 i va anunciar l’inici de les
obres en el primer tram entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires per al 2019 i la continuació en una segona fase fins a la variant de Masquefa.
La inversió estimada en el tram Martorell - Sant Esteve Sesrovires era de 20,2
milions d’euros i el segon tram que s’ha de desdoblar de la B-224, fins a Masquefa,
una previsió d’inversió sobre els 25 milions d’euros.
Tot i que el Departament de Territori i Sostenibilitat va fixar l’exercici 2019 l’inici de les obres en una de les carreteres amb una alta sinistralitat que connecta les
comarques de l’Anoia i el Baix Llobregat, ni el pressupost de la Generalitat per al
2020 ni la pròrroga de 2021 han tingut en compte aquesta necessària inversió.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a executar, abans de finalitzar el segon trimestre de 2022, les obres de desdoblament de la B-224 en els trams entre
Martorell-Sant Esteve de Sesrovires-Masquefa
Palau del Parlament, 12 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Jordi Riba Colom,
Eva Granados Galiano, Rocio Garcia Pérez, diputats, del GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el tren tramvia del Pla de Bages
250-00114/13
PRESENTACIÓ: GP ECP
Reg. 2894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu, i Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre el tren tramvia del
Pla del Bages, per tal que sigui substanciada davant la Comissió que correspongui,
amb el text següent:
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Exposició de motius

El Bages és una comarca amb importants problemes i dèficits de mobilitat quotidiana. Dèficits que no només es donen en la connexió amb Barcelona i l’Àrea Metropolitana, sinó que van més enllà i que es manifesten tant en clau de mobilitat
interna com externa. Aquesta situació és fruit d’un dèficit històric –tant per part de
l’Estat com de la Generalitat– en l’aposta pel ferrocarril. Les dues línies de Rodalies - Regional de Renfe i la de FGC han estat desaprofitades durant masses anys,
al mateix temps que es potenciaven les infraestructures viaries, especialment l’autopista de peatge.
En la mobilitat interna de la comarca s’ha prioritzat el vehicle privat, amb una
C-55 sempre saturada al sud i, al nord, direcció Solsona, amb creixent nombre d’accidents fruit de l’augment de la mobilitat. El transport col·lectiu de viatgers entre
municipis és manifestament insuficient i, fins i tot quan és competitiu en termes
econòmics, té mancances significatives en el servei amb Barcelona.
Davant aquesta situació, el govern de l’Ajuntament de Manresa i FGC han presentat recentment una proposta per invertir entre 40 i 60 milions d’euros en el soterrament del tram de la línia de FGC que va de Manresa Alta a Manresa Baixador
al seu pas per Manresa. Una inversió que significa una millora urbana per la ciutat,
però que no resulta d’un debat previ sobre quins son els principals dèficits en la mobilitat comarcal, quins haurien de ser els principals objectius i quines prioritats se
n’haurien de derivar.
Caldria, en definitiva, una visió integral de la mobilitat i noves solucions que resolguin la mobilitat en clau comarcal i que s’adeqüin al context actual d’emergència climàtica, que requereix d’una aposta clara pel transport públic, no contaminant
i amb energies renovables.
En aquest sentit, el tren tramvia del Pla del Bages, una proposta ja planificada al
Pla d’infraestructures ferroviàries de l’any 2009 i que podria aprofitar part d’infra
estructures ja existents, respon a aquesta lògica i permetria no només connectar diferents zones de Manresa (el centre amb la zona esportiva del Congost i el c ementiri)
sinó articular una via de comunicació amb polígons industrials i amb molts altres
municipis com Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor, Sallent, Callús o Súria.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar una priorització de les actuacions en matèria de mobilitat per al
conjunt de la comarca del Bages, fruit d’un debat entre administracions (Consell
Comarcal de Bages, Ajuntaments, Govern de la Generalitat i FGC) i amb el teixit
ciutadà, social i econòmic bagenc. Debat i priorització que cal acordar abans de finalitzar l’any 2021 en el marc de la transformació necessària per respondre a l’emergència climàtica i les crisi social i econòmica.
2. Elaborar un projecte pel desenvolupament del tren tramvia del Pla del Bages,
tot comptant amb la participació del món local.
3. Obrir un debat sobre la inversió prevista per FGC de soterrament del Baixador
de Manresa, amb l’objectiu d’adequar i fer compatible aquesta inversió a les propostes consensuades de prioritats i necessitats de la mobilitat quotidiana, sostenible
i segura del conjunt del Bages.
Palau del Parlament, 19 de maig de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP
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Proposta de resolució sobre l’oposició al tancament d’una línia
de P3 de l’Escola Nadal, de Sant Feliu de Llobregat
250-00115/13
PRESENTACIÓ: GP ECP
Reg. 2905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament

Jordi Jordan Farnós, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució al no tancament d’una
línia de P3 de l’Escola Pública Nadal a Sant Feliu de Llobregat, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió que correspongui, amb el text següent:
Exposició de motius

Sant Feliu té aproximadament 60 infants menys a escolaritzar a P3. L’oferta a la
localitat va ser de 450 places (tot i que en el curs actual hi ha 425 places - 17 línies),
perquè es va tornar a oferir la línia de l’Escola concertada Bon Salvador, que havia
estat tancada al 2020.
Pel curs 2021-20221 s’han realitzat a Sant Feliu 335 preinscripcions, i el Departament d’Educació ha dictaminat la reducció de dues línies a la ciutat, la del Bon
Salvador (que ja s’havia tancat aquest curs actual) i una altra a l’escola Nadal, de
titularitat totalment pública; que ha tingut una sol·licitud de 24 places de les 50 que
va oferir.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat s’ha sumat a la sol·licitud del Consell
Escolar al Departament d’Educació de demanar una baixada de ràtios per sostenir
les línies actuals, en compliment del nou decret d’admissió d’alumnes, una eina que
dóna cobertura jurídica a totes les propostes per evitar tancaments que poden augmentar la segregació generant encara més diferències entre les escoles segons la demanda de preinscripció.
Així mateix, l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat també ha demanat una proposta clara i ambiciosa per una distribució escolar més equitativa, ajustant l’oferta
i minorant les ràtios abans de l’oferta, evitant així el tancament de línies, amb un
estudi acurat i un treball conjunt entre el Departament d’Educació i el consistori de
Sant Feliu de Llobregat, elaborant estratègies conjuntes davant la possible davallada
d’alumnat i les seves conseqüències.
El Consell escolar de l’escola i l’Ajuntament coincideixen en afirmar que l’Escola Nadal és un centre amb dues línies totalment consolidades, i des del propi centre
ofereixen com a possible solució, que es mantinguin les dues línies repartint l’alumnat en dos grups, per tal de fer una millor acollida i atenció educativa, mantenint les
línies d’oferta pública intactes a la ciutat.
Abans del tancament de línies a l’educació pública no és el camí i cal una aposta
clara per mantenir línies buscant solucions diverses.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. No tancar la línia de l’Escola Nadal de Sant Feliu de Llobregat
2. Baixar les ràtios per tal de sostenir les dues línies
3. Reunir-se de manera urgent amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per
abordar aquesta possibilitat.
Palau del Parlament, 20 de maig de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP
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Proposta de resolució sobre el Centre Integral Sanitari Cotxeres
de Barcelona
250-00116/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 2964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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, Mario García Gómez, 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 el Centre Integral
Sanitari Cotxeres de Barcelona, per tal que sigui substanciada davant la comissió
corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

El Centre Integral Sanitari (CIS) Cotxeres de Barcelona es va inaugurar l’any
2010. Va néixer amb la vocació de ser un equipament sanitari integral perquè donés
resposta, en el marc d’una illa d’equipaments, a les necessitats dels veïns i veïnes de
Nou Barris a Barcelona.
El CIS Cotxeres té tres grans àrees assistencials: atenció primària, amb un Centre d’Atenció Primària (CAP) i un Centre d’Urgències de Primària (CUAP); atenció
sociosanitària, amb un centre d’atenció intermèdia i un Hospital de dia; i rehabilitació, amb un servei de Rehabilitació Ambulatòria. També conforma el CIS el Centre
de Salut Mental.
Des de l’inici, el CIS Cotxeres ha estat gestionat pel Consorci de Salut i Social
de Catalunya a través de l’empresa VITAE, SAU.
El CAP Cotxeres té una població assignada de 27.000 persones. Aquesta xifra es
podria considerar equivalent a la de la resta de Centres d’Atenció Primària de Nou
Barris però, en canvi, el nombre de professionals dels que disposa el centre és molt
més reduït que el de la resta de centres.
Són 13 metges i metgesses assignats al CAP Cotxeres per les 27.000 persones
que ha d’atendre, corresponent a un rati de 1.834 pacients per metge. En el cas de la
infermeria, el rati és de 2.600 pacients per 9 infermers i infermeres. Si aquestes dades es comparen amb el CAP Guineueta, on tenen 25.000 assignats per 20 metges
i metgesses (rati de 1.300) i 20 infermers i infermeres (rati de 1.700), veiem que la
diferència entre centres és evident.
Això fa del CAP Cotxeres un centre d’atenció amb poca accessibilitat, amb llargues llistes d’espera i amb més dies per la visita amb els i les professionals; a més
de les reclamacions i queixes per part dels usuaris i usuàries. Tot plegat implica una
pitjor qualitat assistencial.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Facilitar la gestió del CIS Cotxeres per part de l’Institut Català de la Salut, un
cop finalitzi l’actual gestió de VITAE, SAU - Consorci de Salut i Social de Catalunya.
2. Instar a VITAE, SAU a presentar una auditoria econòmica i de gestió dels
darrers deu anys.
3. Incrementar el nombre de professionals per equiparar les ratis del CAP Cotxeres a les que tenen els altres centres de Nou Barris mentre no s’incorporen els centres a la gestió de l’ICS; així com equiparar les condicions salarials i socials dels i
les professionals del CAP Cotxeres amb les de l’ICS, per evitar l’alta mobilitat
3.10.25. Propostes de resolució
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4. Internalitzar tots els serveis de Rehabilitació del Servei de Rehabilitació Ambulatòria del CIS Cotxeres.
5. Recuperar els serveis i especialitats perduts durant la pandèmia, al temps que
es recupera l’atenció presencial en el Centre d’Atenció Primària Cotxeres.
Palau del Parlament, 10 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Mario García Gómez, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la regió d’emergències del Pirineu
Occidental
250-00117/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 2965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

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, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socia
listes i Units per Avançar, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 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 resolució sobre la
regió d’emergències del Pirineu Occidental, per tal que sigui substanciada davant la
comissió corresponent, amb el text següent:
Exposició de motius

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments s’encarrega
de l’execució de les competències en relació amb la prevenció, l’extinció d’incendis
i els salvaments davant situacions de risc.
El cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya s’organitza territorialment en
les regions d’emergències següents: Girona, Centre, Lleida, Metropolitana Nord,
Metropolitana Sud, Tarragona i Terres de l’Ebre. La regió d’emergències de Lleida inclou 10 comarques: Segrià, Garrigues, Pla d’Urgell, Urgell, Segarra, Noguera,
Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alt Urgell, de manera que abraça una
extensió de 10.727 km2 i 363.859 habitants. Disposa d’un total de 9 parcs funcionaris i de 25 parcs voluntaris.
Al setembre de 2018, el Conseller d’Interior de la Generalitat, Miquel Buch, va
anunciar l’inici dels tràmits per a la creació de la regió d’emergències del Pirineu
Occidental, per agrupar els serveis d’emergències de les comarques d’alta muntanya
Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell i Cerdanya, per així donar
la màxima cobertura a les emergències del territori.
La regió d’emergències del Pirineu occidental hauria d’integrar les comarques:
Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell i la Cerdanya. En total, caldria donar cobertura a un territori de 5.142 quilòmetres quadrats en el qual viuen
62.183 habitants. La creació d’aquesta Regió permetria incrementar l’eficàcia de gestió de les emergències per la proximitat del servei al territori.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear i posar en funcionament la
regió d’emergències del Pirineu Occidental.
Palau del Parlament, 18 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Assumpta Escarp
Gibert, Sílvia Romero Galera, Òscar Ordeig i Molist, Judit Alcalá González, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el turisme
250-00118/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 2966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Juan Luis Ruiz López, 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 el
turisme, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text
següent:
Exposició de motius

Catalunya és una de les principals destinacions turístiques del món. Ha aconseguit oferir una experiència excepcional als seus visitants. Una experiència complerta
en la que hi trobem la nostra oferta cultural, gastronòmica, patrimonial, els nostres
espais verds per al lleure i l’esport, l’experiència de la compra, etc.
És evident, que el sector del turisme és una de les activitats econòmiques que
més està patint les conseqüències de la pandèmia, tot i que amb el pla de vacunació
del govern d’Espanya en col·laboració amb les Comunitats Autònomes, així com la
represa en la mobilitat internacional, ens fa ser moderadament optimistes.
Sigui com sigui, a Catalunya hem d’estar preparats per afrontar els reptes que
tindrà el sector turístic més enllà del curt termini, i que la Covid-19 ha accelerat.
Reptes com el de la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social, la digitalització de la societat i l’ús de les noves tecnologies aplicades al sector.
Actualment, estan en vigor dos instruments que finalitzen la seva vigència el
2022: el Pla Estratègic de Turisme i el Pla de Màrqueting Turístic.
Ambdós són instruments de planificació i de gestió, que han donat els seus fruits
però que caldria actualitzar, especialment pels efectes de la pandèmia sobre el sector turístic.
Aquests documents tenen gran transcendència per a una activitat, que es fomenta en l’activació de recursos privats (hotels, càmpings, turisme rural, comerç,
cellers...) així com de públics (monuments, parcs naturals platges o nuclis urbans),
on la Generalitat, les Diputacions, Ajuntaments, Consells Comarcals... hi tenen un
paper fonamental.
Cal que tot aquest ecosistema s’organitzi com si fos un complex mecanisme de
rellotgeria, per tal de garantir el seu funcionament davant de la demanda, que espera trobar una destinació compactada, amb els serveis i els espais funcionant com
tot un global.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, durant aquest any 2021,
l’actualització del Pla Estratègic de Turisme, en concertació amb el sector privat així
com amb la resta d’institucions del país amb competències en matèria de Turisme.
Aquest Pla Estratègic ha de contenir les següents accions:
a. Fer una diagnosi acurada del que ha estat la Llei 13/2002, de 21 de juny, de
turisme de Catalunya.
b. Impulsar un nou Pla de Màrqueting Turístic, adaptat a la realitat actual i que
serveixi per impulsar la Destinació Catalunya, amb la resta de destinacions i marques turístiques del nostre país, especialment, la destinació Barcelona, que ens situa
en el món, ens dona prestigi i ens situa internacionalment, així com la resta de destinacions consolidades com podrien ser Sitges, Costa Brava o Costa Daurada.
c. Impulsar un debat social al voltant del turisme, molt present en els darrers
anys especialment en determinades destinacions turístiques del país i que ha condicionat el debat polític envers el turisme.
d. Afrontar la reorientació del sector cap un enfoc de sostenibilitat turística: el
Turisme Sostenible passarà a ser el model i, per tant, caldrà cercar la sostenibilitat
econòmica, cultural, social i mediambiental del conjunt de les nostres destinacions.
e. Aprofundir en l’evolució de la tecnologia i l’aparició de la digitalització en el
sector turístic. El sector turístic ha estat un dels àmbits en els que aquests dos factors
han incidit més àmpliament, com l’impacte del fenomen «Low Cost».
f. Revisar la figura de l’impost sobre les estades en establiments turístics que la
Llei del 2002 no havia previst i que es va introduir el 2012 per necessitats de finançament de la promoció turística, greument amenaçada pels efectes de la crisi econòmica.
g. Revisar tota la normativa reguladora, especialment en àmbits com l’allotjament turístic, la restauració o el transport, per adaptar-la a les noves realitats que
generen les tecnologies digitals, la seva incidència en l’oferta i la demanda, etc.
Palau del Parlament, 18 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Juan Luis Ruiz López, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el comerç
250-00119/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 2967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Juan Luis Ruiz López, 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 el
comerç, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text
següent:
Exposició de motius

El comerç és, sense cap mena de dubte, un dels sectors tradicionals més importants a Catalunya. Les activitats comercials representen aproximadament el 16%
del nostre PIB i la població ocupada del comerç al detall representa el 10%, segons
dades d’Idescat.
Des de l’inici de la pandèmia, el comerç, junt amb d’altres activitats econòmiques, està esdevenint un dels sectors més afectats per les mesures sanitàries que imposa el Govern de la Generalitat amb el tancament o la reducció de la seva activitat.
3.10.25. Propostes de resolució
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Aquest sector s’està endinsant en una greu crisi a causa de la Covid-19 i cal que,
més enllà de les solucions urgents a curt i mig termini, afrontem d’altres com la
transformació digital i dediquem esforços per millorar constantment la qualitat dels
serveis que presten, a través de plans d’innovació i/o de formació.
La Covid-19 ha accelerat canvis que ja estaven en marxa abans de la pandèmia,
especialment, pel que fa a la digitalització i l’aplicació de les noves tecnologies en
sectors tradicionals com és el comerç. De la mateixa manera, també per part de la
demanda, cada cop més són les compres que es fan via Internet, on el petit i mitjà
comerç troba barreres d’entrada importants davant les grans superfícies i les grans
plataformes virtuals.
Cal facilitar espais com ara els click and collect o Marketplace amb l’oferta de
proximitat i de qualitat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar, en un termini màxim de
6 mesos, un Pla de Digitalització específic per al sector del comerç en la seva totalitat, que actuï com un Pla Integral per tota la cadena de valor del sector comercial.
Aquest Pla ha de tenir en compte els següents aspectes:
a. Incorporar una primera diagnosi del grau de digitalització del comerç a Catalunya per sectors per tal d’avaluar la situació actual i definir objectius clars i quantificats.
b. Incorporar eines que facilitin la gestió del procés de canvi en el negoci així
com els canvis organitzatius que comporta.
c. Incorporar eines que facilitin l’adaptació dels sistemes tradicionals i minimitzin les potencials bretxes que la digitalització pot suposar per a la seguretat de les
dades.
d. Incorporar eines que facilitin l’aprofitament de les dades per poder crear continguts i ofertes personalitzades.
e. Abordar els mètodes de pagament, claus en l’estratègia de digitalització.
Palau del Parlament, 20 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Juan Luis Ruiz López, diputat, GP PSC-Units

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

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
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 3311).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.06.2021 al 18.06.2021).
Finiment del termini: 21.06.2021; 10:30 h.
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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
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 3313).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.06.2021; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2021,
sobre Circuits de Catalunya, SL, corresponent a l’exercici 2018
256-00004/13
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 3314).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.06.2021; 10:30 h.

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
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 3315).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.06.2021 al 18.06.2021).
Finiment del termini: 21.06.2021; 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
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 3316).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.06.2021 al 18.06.2021).
Finiment del termini: 21.06.2021; 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
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 3317).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.06.2021 al 18.06.2021).
Finiment del termini: 21.06.2021; 10:30 h.
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Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions
i grups de treball
3.10.85.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi
sobre la protecció del delta de l’Ebre
252-00004/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 3309).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.06.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi
sobre el desplegament d’un sistema educatiu inclusiu a Catalunya
252-00005/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 3310; 3350).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 04.06.2021 al 09.06.2021).
Finiment del termini: 10.06.2021; 10:30 h.

3.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a garantir el dret
a l’habitatge
300-00001/13
PRESENTACIÓ: GP ECP
Reg. 3413 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.05.2021

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú
Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les seves politiques per garantir
el dret a l’habitatge, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els
propers dies 2 i 3 de juny de 2021, amb el text següent:
– Sobre les polítiques del Govern per garantir el dret a l’habitatge
Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP
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Interpel·lació al Govern sobre la situació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals
300-00002/13
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 3425 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.05.2021

A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la
Interpel·lació al Govern sobre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers
dies 2 i 3 de juny de 2021, amb el text següent:
– Sobre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’educació infantil
300-00003/13
PRESENTACIÓ: G MIXT
Reg. 3467 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.05.2021

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el
que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’educació infantil a Catalunya, per tal que
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 2 i 3 de juny de
2021, amb el text següent:
– Sobre la situació de l’educació infantil a Catalunya.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Interpel·lació al Govern sobre l’assoliment dels objectius de transició
energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic
300-00004/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 3494 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.05.2021

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’assoliment dels objectius de transició energètica que fixa la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic de Catalunya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 2
i 3 de juny de 2021, amb el text següent:
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– Sobre l’assoliment dels objectius de transició energètica que fixa la Llei 16/2017,
de l’1 d’agost, del canvi climàtic de Catalunya.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica
300-00005/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 3495 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.05.2021

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica de Catalunya,
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 2 i 3 de
juny de 2021, amb el text següent:
– Sobre la situació econòmica de Catalunya.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre les línies estratègiques del
departament competent en matèria d’igualtat
300-00006/13
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 3498 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.05.2021

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament,
presenta la Interpel·lació al Govern sobre les línies estratègiques del Departament
en matèria d’Igualtat, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els
propers dies 2 i 3 de juny, amb el text següent:
– Sobre les línies estratègiques del Departament en matèria d’Igualtat
Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre la política per a posar fi a l’ocupació
il·legal d’habitatges
300-00007/13
PRESENTACIÓ: SERGIO MACIÁN DE GREEF, DEL GP VOX
Reg. 3499 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.05.2021

A la Mesa del Parlamento

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del
3.20. Interpel·lacions
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Parlamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre la política del Gobierno de
la Generalitat para acabar con la lacra de la ocupación ilegal de viviendas en Cataluña, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próximos días 2
de junio de 2021, con el siguiente texto:
– Sobre la política del Gobierno de la Generalitat para acabar con la lacra de la
ocupación ilegal de viviendas en Cataluña
Palacio del Parlamento, 28 de mayo de 2021
Sergio Macián de Greef, diputado GP VOX

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge
300-00008/13
PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG
Reg. 3503 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.05.2021

A la Mesa del Parlament

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i
160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge de la Generalitat de Catalunya, per tal que sigui substanciada en
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 2 i 3 de juny de 2021, amb el text següent:
– Quines són les polítiques d’habitatge del govern de la Generalitat de Catalunya?
Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat El paper dels ajuntaments en la
lluita contra la segregació escolar
360-00001/13
TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.05.2021.

Informe del Síndic de Greuges sobre l’avaluació de l’aplicació de la
Llei de transparència corresponent al 2020
360-00002/13
TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.05.2021.
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Informe del Síndic de Greuges titulat Detecció d’alumnat amb
necessitats educatives específiques i ús de la reserva de plaça.
Proposta de desplegament del Decret 11/2021
360-00003/13
TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.05.2021.

3.40.

Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica
el Reglament (UE) 2016/1628 pel que fa a les disposicions transitòries
aplicables a determinades màquines equipades amb motors d’entre
cinquanta-sis i cent trenta quilowatts, i superiors a tres-cents
quilowatts, amb la finalitat d’afrontar l’impacte de la crisi de la
Covid-19
295-00007/13
TEXT PRESENTAT
Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 19.05.2021
Reg. 2892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.05.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1628 en lo
que respecta a las disposiciones transitorias aplicables a determinadas
máquinas equipadas con motores de entre 56 kW y 130 kW, y
superiores a 300 kW, con el fin de hacer frente al impacto de la crisis
de la COVID-19 (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021) 254
final] [2021/0129 (COD)]

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 dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 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 Institución 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 procedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea:
cmue@congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 18.5.2021, COM(2021) 254 final, 2021/0129 (COD)
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1628 en lo que respecta
a las disposiciones transitorias aplicables a determinadas máquinas
equipadas con motores de entre 56 kW y 130 kW, y superiores a 300
kW, con el fin de hacer frente al impacto de la crisis de la COVID-19
(texto pertinente a efectos del EEE)
Exposición de motivos
1. Contexto de la propuesta
– Razones y objetivos de la propuesta

La pandemia de COVID-19 ha perturbado gravemente la cadena de suministro,
lo cual ha repercutido en la capacidad de los fabricantes de máquinas móviles no
de carretera (MMNC) de cumplir algunos de los plazos que impone el Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de
2016, sobre los requisitos relativos a los límites de emisiones de gases y partículas
contaminantes y a la homologación de tipo para los motores de combustión interna
que se instalen en las máquinas móviles no de carretera.
En respuesta a la pandemia de COVID-19, se adoptó el Reglamento (UE)
2020/1040 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, por el
que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1628. Dicho Reglamento retrasó algunos
plazos que los fabricantes ya no podían cumplir sin sufrir graves perjuicios económicos debido a las perturbaciones inesperadas en la cadena de suministro. Se trataba de máquinas que utilizaban los denominados «motores de transición» en el intervalo de potencias < 56 kW y > 130 kW, cuya fabricación debía haberse finalizado a
más tardar el 30 de junio de 2020 y cuya introducción en el mercado debía haberse
realizado a más tardar el 31 de diciembre de 2020. Se concedió a los fabricantes un
plazo adicional de 12 meses para fabricar e introducir en el mercado las máquinas
equipadas con dichos motores.
Dicho Reglamento solo abordaba los plazos de 2020, ya que estos eran los que
debían aplazarse con carácter urgente, y era demasiado pronto para evaluar si estaba
justificada una ampliación de los plazos en 2021.
Los fabricantes tienen de plazo hasta el 30 de junio de 2021 para finalizar la fabricación de las máquinas equipadas con dichos motores y hasta el 31 de diciembre
de 2021 para introducirlas en el mercado.
Sin embargo, debido a las continuas perturbaciones de la cadena de suministro y
de fabricación causadas por la segunda y tercera olas de COVID-19, los fabricantes
no podrán cumplir los plazos de 2021 aplicables a las máquinas equipadas con motores de transición en el intervalo de potencia comprendido entre 56 kW y 130 kW,
y superior a 300 kW, sin sufrir graves perjuicios económicos.
Habida cuenta de las continuas perturbaciones, es necesario aplazar estas fechas
para impedir que los motores de transición, cuyo número está limitado, ya que debían fabricarse a más tardar el 31 de diciembre de 2019, ya no puedan instalarse en
las máquinas a tiempo y, por tanto, deban ser desguazados.
Si bien aún existen distorsiones en la cadena de suministro y de fabricación, su
amplitud e intensidad no pueden compararse con las que se registraron en la primavera de 2020. Por estas razones, está justificada una prórroga de 6 meses para la fabricación de las máquinas equipadas con dichos motores y una prórroga de 9 meses
para su introducción en el mercado, en lugar de los 12 meses para ambos de 2020.
Cabe señalar que, independientemente de la duración de la prórroga, los agentes
económicos no tendrán interés en retrasar aún más la finalización e introducción en
el mercado de las máquinas, vehículos y buques para los que ya hayan incurrido en
costes.
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Por último, la ampliación propuesta también se aplicará a los vehículos agrícolas
y forestales equipados con motores de transición, ya que están sujetos a las disposiciones sobre emisiones contaminantes de las MMNC1.
2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
– Base jurídica

Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
– Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

Se aplica el principio de subsidiariedad, puesto que la propuesta no es competencia exclusiva de la Unión.
Como la propuesta lleva aparejadas modificaciones de la actual legislación de la
UE, solo la UE puede abordar efectivamente las cuestiones. Además, los objetivos
políticos no pueden alcanzarse en una medida suficiente con acciones de los Estados miembros.
La acción de la Unión Europea es necesaria para evitar la aparición de barreras
al mercado único, en particular en el ámbito de los motores de MMNC, y por la naturaleza transnacional de la contaminación atmosférica.
Por tanto, la propuesta cumple el principio de subsidiariedad.
– Proporcionalidad

La propuesta cumple el principio de proporcionalidad, pues no va más allá de
lo necesario para alcanzar los objetivos de asegurar el correcto funcionamiento del
mercado interior y ofrecer, al mismo tiempo, un nivel elevado de seguridad pública
y de protección del medio ambiente. La duración de la prórroga propuesta es proporcional a la duración prevista de la perturbación debida a la pandemia de COVID-19.
– Elección del instrumento

Reglamento por el que se modifica un reglamento.
3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

La presente propuesta no va acompañada de una evaluación de impacto específica, puesto que ya se llevó a cabo una evaluación de impacto para el Reglamento
(UE) 2016/1628. La presente propuesta no modifica ese Reglamento en cuanto al
fondo ni impone nuevas obligaciones a las partes interesadas. Su objetivo principal
es otorgar, por motivos excepcionales en el contexto de la actual pandemia de COVID-19, una prórroga de 6 meses para la fabricación e introducción en el mercado
de máquinas equipadas con determinados motores de transición. La presente propuesta no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, ya que las medidas
facilitan la introducción en el mercado de productos equipados con motores producidos antes de la pandemia. Asimismo, dichas medidas evitan la necesidad de desechar máquinas no conformes equipadas con dichos motores.
4. Repercusiones presupuestarias

La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias para las instituciones de la
UE.

1. Artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 167/2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos.
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2021/0129 (COD)
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1628 en lo que respecta
a las disposiciones transitorias aplicables a determinadas máquinas
equipadas con motores de entre 56 kW y 130 kW, y superiores
a 300 kW, con el fin de hacer frente al impacto de la crisis de la
COVID-19 (texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo2,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) El Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo3 establece requisitos relativos a los límites de emisiones de gases y partículas contaminantes y a los procedimientos de homologación de tipo UE para diversas categorías
de motores de las máquinas móviles no de carretera.
(2) Las fechas aplicables a los nuevos valores límite de emisiones, denominados
de «fase V» en el Reglamento (UE) 2016/1628, se establecen para proporcionar a los
fabricantes una información clara y completa y un período de tiempo adecuado para
la transición a la fase V, al tiempo que se reduce sustancialmente la carga administrativa para las autoridades de homologación.
(3) Debido al brote de COVID-19 y a las consiguientes perturbaciones en la cadena de suministro y de fabricación, los fabricantes de máquinas móviles no de carretera, denominados «fabricantes de equipo original» u «OEM» (por sus siglas en
inglés), tuvieron dificultades para cumplir los plazos para la fabricación e introducción en el mercado de máquinas equipadas con motores que cumplen valores límite
de emisión menos estrictos que los de fase V, fijados en el 30 de junio de 2020 y el
31 de diciembre de 2020. En este contexto, el Reglamento (UE) 2016/1628 se modificó mediante el Reglamento (UE) 2020/1040 del Parlamento Europeo y del Consejo4 con el fin de prolongar dichos plazos en 12 meses.
(4) Teniendo en cuenta que la continua perturbación de la cadena de suministro
y de fabricación causadas por la pandemia de COVID-19 sigue provocando retrasos
en la fabricación e introducción en el mercado de máquinas equipadas con otras categorías de motores (entre 56 kW y 130 kW, y superiores a 300 kW) que cumplen
unos límites de emisiones menos estrictos que los de fase V, es muy probable que los
OEM no puedan cumplir los plazos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/1628
para la fabricación y la introducción en el mercado de los productos (30 de junio de
2021 y 31 de diciembre de 2021) sin sufrir graves perjuicios económicos.
(5) Teniendo en cuenta las circunstancias actuales y con el fin de garantizar el
correcto funcionamiento del mercado interior, proporcionar seguridad jurídica y
evitar posibles perturbaciones del mercado, es necesario prorrogar las disposiciones
transitorias del Reglamento (UE) 2016/1628 en lo que respecta a dichas categorías
de motores.

2. DO C […] de […], p. […].
3. Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre los
requisitos relativos a los límites de emisiones de gases y partículas contaminantes y a la homologación de tipo
para los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera, por el que se
modifican los Reglamentos (UE) n.º 1024/2012 y (UE) n.º 167/2013, y por el que se modifica y deroga la Directiva 97/68/CE (DO L 252 de 16.9.2016, p. 53).
4. Reglamento (UE) 2020/1040 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2016/1628 en lo que respecta a sus disposiciones transitorias para hacer frente al
impacto de la crisis de la COVID-19 (DO L 231 de 17.7.2020, p. 1).
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(6) Dado que la prórroga de las disposiciones transitorias no tendrá repercusiones medioambientales, puesto que los motores de transición de que se trata ya se
han fabricado, la ampliación de los períodos pertinentes debe ser de 6 meses para la
fabricación de máquinas equipadas con dichos motores y de 9 meses para su introducción en el mercado.
(7) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, prorrogar determinadas disposiciones transitorias del Reglamento (UE) 2016/1628, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5
del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede
de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
(8) Teniendo en cuenta la urgencia provocada por las circunstancias excepcionales causadas por el brote de COVID-19, conviene establecer una excepción al plazo
de ocho semanas previsto en el artículo 4 del Protocolo n.º 1 sobre el cometido de
los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al TUE, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
de la Energía Atómica.
(9) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2016/1628 en consecuencia.
(10) Teniendo en cuenta que el período de transición previsto en el Reglamento
(UE) 2016/1628 para determinadas subcategorías de motores expira el 31 de diciembre de 2021 y que los OEM tienen de plazo hasta el 30 de junio de 2021 para fabricar máquinas móviles no de carretera equipadas con motores de transición de esas
subcategorías, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia
el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Han adoptado el presente reglamento:
Artículo 1

El Reglamento (UE) 2016/1628 se modifica como sigue:
El artículo 58 se modifica como sigue:
1) en el apartado 5 se añade el párrafo sexto siguiente:
«En el caso de motores de todas las subcategorías para las que la fecha establecida en el anexo III para la introducción en el mercado de los motores de la fase V
sea el 1 de enero de 2020, excepto en el caso de los motores a que hacen referencia
los párrafos segundo y tercero, el período de transición y el período de 18 meses a
que hace referencia el párrafo primero se ampliará en 6 meses.»;
2) en el apartado 7, se añade la letra e) siguiente:
«e) 33 meses a partir de la fecha aplicable de introducción en el mercado de los
motores indicada en el anexo III, en el caso mencionado en el apartado 5, párrafo
sexto.».
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente
aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, la Presidenta / el Presidente; por el Consejo, la
Presidenta / el Presidente

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

40

BOPC 46
31 de maig de 2021

4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al primer període de sessions
244-00002/13
ACORD
Mesa del Parlament, 25.05.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de maig de 2021, d’acord amb
el que estableix l’article 83.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus, ha
aprovat el calendari indicatiu de sessions plenàries per al primer període de sessions
(març - juliol 2021) següent:
Març: 12; 26; 30
Abril: 29
Maig: 13; 20 i 21
Juny: 2 i 3; 16 i 17
Juliol: 7 i 8; 21 i 22

A reserva de les modificacions que l’actuació del Parlament demani.
Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Acord per a facilitar la signatura electrònica en la presentació
d’una iniciativa legislativa popular
395-00043/13
ACORD
Mesa del Parlament, 25.05.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de maig de 2021, d’acord amb
la disposició addicional primera de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa
legislativa popular, en la redacció donada per la Llei 7/2014, del 25 de juny, que estableix que el Parlament, per a facilitar la signatura electrònica en la presentació d’una
iniciativa legislativa popular, ha de «dictar les instruccions pertinents per a garantir
l’eficàcia i la seguretat d’aquest mitjà telemàtic», ha acordat:
1. La comissió promotora que vulgui utilitzar un sistema de recollida de signatures electròniques ha de sol·licitar a la comissió de control de la iniciativa legislativa popular l’autorització corresponent. La comissió promotora ha d’indicar en la
sol·licitud el procediment informàtic de recollida de signatures que vol fer servir,
l’adreça electrònica d’accés i la descripció del sistema de signatura i de verificació
de signatura electrònica.
2. La comissió de control ha d’autoritzar el sistema de recollida de signatures
electròniques si considera que les condicions de seguretat proposades són suficients
i fiables. El sistema proposat per la comissió promotora ha de poder garantir la seguretat, la integritat i la confidencialitat en tot el procés de recollida, validació i transmissió, en els terminis establerts. Així mateix, s’ha d’ajustar a les especificacions
tècniques que acompanyen aquestes instruccions com a annex i que conté el format
del fitxer XML de dades del signant, el format de signatura i les instruccions per a
la formació dels fitxers de suport signades.
3. L’acord d’aprovació s’ha de comunicar a la comissió promotora i a l’Institut
d’Estadística de Catalunya.
4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
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4. La comissió promotora ha de publicar l’acord en el lloc d’Internet utilitzat per
al sistema de recollida per mitjà de pàgines web, perquè en tinguin coneixement els
interessats.
4.1 La iniciativa legislativa popular ha de quedar identificada per mitjà d’un codi
i un nom per a garantir que no s’ha iniciat el procediment de recollida de signatures
abans que la comissió de control hagi aprovat el sistema electrònic proposat i que el
procés fineix en el moment en què venç el termini establert legalment.
4.2. El codi ha de tenir el format ILPAANNN, on ILP és fix, AA són les dues
darreres xifres de l’any en curs i NNN és el número assignat per la comissió de control. El nom és el text del títol de la iniciativa legislativa popular.
5. El sistema de recollida de signatures ha de deixar constància expressa del fet
que cada signant coneix i accepta el contingut de la proposició de llei de la iniciativa legislativa popular, que signa en la declaració de suport amb el codi i el text del
títol de la iniciativa.
Palau del Parlament, 25 de maig de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer
Annex d’especificacions tècniques sobre la recollida de signatures per a
una iniciativa legislativa popular per via electrònica i la seva certificació

Les signatures recollides per via electrònica han de presentar-se en format XML
i contenir les dades que identifiquen a la persona signant, el codi i el títol de la iniciativa legislativa popular i la totalitat de les signatures.
Les signatures es lliuraran agrupades en un o varis fitxers comprimits, tipus ZIP
Format del fitxer XML de les dades del qui signa
El format del fitxer, abans de ser signat, és el següent:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” ?>
<ilp>
<signant>
<nom />
<cognom1 />
<cognom2 />
<datanaixement />
<tipusid />
<numid />
</signant>
<dadesilp>
<titolilp />
<codiilp />
</dadesilp>
</ilp>

L’estructura i restriccions de contingut del fitxer anterior es defineixen mitjançant l’esquema XML següent:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” standalone=”yes” ?>
<xs:schema xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”
elementFormDefault=”qualified” attributeFormDefault=”unqualified”>
<xs:element name=”ilp”>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name=”signant” type=”signantType” />
<xs:element name=”dadesilp” type=”dadesilpType” />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name=”signantType”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”nom” type=”nomsignant” />
<xs:element name=”cognom1” type=”cognomsignant” />
<xs:element name=”cognom2” type=”cognomsignant” />
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<xs:element name=”datanaixement” type=”datanaixement” />
<xs:element name=”tipusid” type=”tipusidentificador” />
<xs:element name=”numid” type=”identificador” />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name=”nomsignant”>
<xs:restriction base=”xs:string”>
<xs:maxLength value=”30” />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name=”cognomsignant”>
<xs:restriction base=”xs:string”>
<xs:maxLength value=”50” />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name=”datanaixement”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Format de la data de naixement “AAAAMMDD”, “19921020”
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base=”xs:string”>
<xs:maxLength value=”8” />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name=”tipusidentificador”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>1.-Document Nacional d’Identidad (DNI)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base=”xs:string”>
<xs:enumeration value=”1” />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name=”identificador”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Número del document nacional d’identidad,
incloent la lletra final
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base=”xs:string”>
<xs:maxLength value=”9” />
<xs:pattern value=”[0-9]+[a-zA-Z]{1}” />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name=”dadesilpType”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”titolilp” type=”titilp” />
<xs:element name=”codiilp” type=”codilp” />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name=”titilp”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Text del titol de la ILP
</xs:documentation>
</xs:annotation>
  	 <xs:restriction base=”xs:string”>
  		
<xs:maxLength value=”500” />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name=”codilp”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Format del codiilp “ILPAANNN” a on AA son
les dues ultimes xifres de l any i NNN el numero assignat a la
ILP, “ILP12040”
</xs:documentation>
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</xs:simpleType>
</xs:schema>

Signatura del fitxer XML
El fitxer XML amb les dades de la persona signant segons l’esquema anterior,
haurà de ser signat mitjançant un certificat electrònic reconegut o qualificat i en un
format estàndard.
Fitxers XML
El fitxer anterior amb les dades signades i la signatura electrònica, hauran d’emmagatzemar-se amb el nom ILPAANNN.DDDDDDDDD.XML on:
Descripció del camps:
– ILPAANNN Valor de <codiilp>.
– DDDDDDDDD Document nacional d’identitat de la persona que signa la iniciativa de legislativa popular (el document nacional d’identitat del certificat electrònic reconegut o qualificat utilitzat per signar i el document nacional d’identitat del
camp <numid> que han de coincidir).
Fitxers ZIP
Per cada iniciativa legislativa popular es formarà, amb els fitxers anteriors, un
o varis fitxers ZIP amb les denominacions següents: ILPAANNN.FFF.ZIP.
Descripció dels camps:
– ILPAANNN: Valor de <codiilp>
– FFF: Número del fitxer de lliurament.

4.53.

Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la presidenta en funcions de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i del director de
TV3 davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la producció
i difusió del programa Pujol: els secrets d’Andorra
356-00005/13
SOL·LICITUD

Presentació: Anna Grau Arias, juntament amb un altre diputat del GP Cs (reg. 837).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021.
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Sol·licitud de compareixença de la presidenta un funcions de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i del director de
Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informin
sobre els criteris de l’adquisició de produccions audiovisuals a
empreses externes
356-00006/13
SOL·LICITUD

Presentació: Anna Grau Arias, juntament amb un altre diputat del GP Cs (reg. 1032).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021.

Sol·licitud de compareixença de la presidenta un funcions de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i del director de
Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informin
sobre la producció i la difusió de la peça audiovisual El judici a TV3
356-00007/13
SOL·LICITUD

Presentació: Anna Grau Arias, juntament amb un altre diputat del GP Cs (reg. 1033).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 26.05.2021.

4.55.

Activitat parlamentària

4.55.15.

Convocatòries

Sessió plenària 7
CONVOCADA PER AL 2 DE JUNY DE 2021

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del
Ple del Parlament, el 2 de juny de 2021, a les 10.00 h, al saló de sessions
Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral.
2. Report de la Diputació Permanent. Tram. 243-00001/13. Junta de Portaveus.
Substanciació.
3. Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la Diputació Permanent
(article 74.3 del Reglament). Tram. 397-00001/13. Ple del Parlament
4. Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament per a donar
compte de l’estructura i la composició del Govern. Tram. 350-00004/13. President
de la Generalitat. Substanciació.
5. Decret llei 11/2021, del 27 d’abril, de mesures de caràcter pressupostari, tributari, administratiu i financer. Tram. 203-00001/13. Govern de la Generalitat. Debat
i votació sobre la validació o derogació del decret llei.
6. Decret llei 12/2021, del 18 de maig, relatiu a l’impost sobre les estades en establiments turístics. Tram. 203-00002/13. Govern de la Generalitat. Debat i votació
sobre la validació o derogació del decret llei.
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7. Proposta de resolució sobre el canvi de denominació de legislatura. Tram.
250-00068/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un
Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de
la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 4).
8. Proposta de resolució de creació de comissions parlamentàries.* Tram. 25200001/13. Junta de Portaveus. Debat i votació.
9. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a garantir el dret a l’habitatge.
Tram. 300-00001/13. Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Substanciació.
10. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 300-00002/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
11. Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’educació infantil. Tram. 30000003/13. Grup Mixt. Substanciació.
12. Interpel·lació al Govern sobre l’assoliment dels objectius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic. Tram. 300-00004/13. Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
13. Interpel·lació al Govern sobre la política per a posar fi a l’ocupació il·legal
d’habitatges. Tram. 300-00007/13. Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari
de VOX en Cataluña. Substanciació.
14. Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica. Tram. 300-00005/13.
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
15. Interpel·lació al Govern sobre les línies estratègiques del departament competent en matèria d’igualtat. Tram. 300-00006/13. Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana. Substanciació.
16. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge. Tram. 300-00008/13.
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar.
Substanciació.
Palau del Parlament, 28 de maig de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

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

Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
4.70.01.

Creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència
dels departaments de l’Administració de la Generalitat
330-00002/13
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 3401 / Coneixement: 27.05.2021

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 23.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte
que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de demà, 26 de maig de 2021,

* La inclusió d’aquest punt està pendent de la proposta de la Mesa i de la Junta de Portaveus.
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serà objecte de publicació el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya.
Ben cordialment,
Barcelona, 25 de maig de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, és publicat al DOGC 8418, del 26 de maig de 2021.

Nomenament del vicepresident del Govern i dels consellers titulars
dels departaments
330-00003/13
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 3402 / Coneixement: 27.05.2021

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 23.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte
que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’avui, 26 de maig de 2021,
es publica el Decret 22/2021, de 25 de maig, pel qual es nomenen el vicepresident
del Govern i els consellers i les conselleres dels departaments de la Generalitat de
Catalunya.
Ben cordialment,
Barcelona, 26 de maig de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 22/2021, de 26 de maig, pel qual es nomenen el vicepresident
del Govern i els consellers i les conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya, és publicat al DOGC 8418A, del 26 de maig de 2021.

Nomenament del secretari del Govern
330-00004/13
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 3403 / Coneixement: 27.05.2021

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 23.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte
que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’avui, 26 de maig de 2021,
es publica el Decret 24/2021, de 25 de maig, de nomenament del senyor Xavier Bernadí Gil com a secretari del Govern.
Ben cordialment,
Barcelona, 26 de maig de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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N. de la r.: El Decret 24/2021, de 26 de maig, de nomenament del senyor Xavier
Bernadí Gil com a secretari del Govern, és publicat al DOGC 8418A, del 26 de maig
de 2021.
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