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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.10. Normes de règim interior

Acord de modificació de la relació de llocs de treball de càrrecs 
de confiança del Parlament de Catalunya
221-00001/13

APROVACIÓ

Mesa Ampliada, 08.06.2021

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de juny de 2021, 
d’acord amb el que estableix l’article 47.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya, ha aprovat la modificació següent de la relació de llocs 
de treball de càrrecs de confiança del Parlament de Catalunya: 

Oficina del Cap de l’Oposició 
Modificació del lloc de treball d’assessor/a de l’Oficina del Cap de l’Oposició, per 

canvi de nivell
Nom del lloc: assessor/a de l’Oficina del Cap de l’Oposició
El nivell del lloc de treball actual passa a ésser: 
Nivell: 14

Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

Acord de modificació de la relació de llocs de treball del Parlament 
de Catalunya
221-00002/13

APROVACIÓ

Mesa Ampliada, 08.06.2021

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de juny de 2021, 
d’acord amb el que estableix l’article 47.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya, ha aprovat la modificació següent de la relació de llocs 
de treball de càrrecs de confiança del Parlament de Catalunya: 

Departament d’Informàtica i Telecomunicacions
Alta per creació del lloc de treball de responsable de la transformació del SIAP, 

adscrit al Departament d’Informàtica i Telecomunicacions
Nom del lloc: responsable de la transformació del SIAP 
Grup: A1
Nivell: 15
Tipus: comandament
Titulació: doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent 
Formació específica: 
Cos o escala: 
Funcions: administrar el sistema d’informació de l’activitat parlamentària (SIAP) 

i fer el seguiment de les incidències, per a procedir a la seva transformació, i co-
ordinar el Departament d’Informàtica i Telecomunicacions i la Direcció de Gestió 
Parlamentària a aquests efectes; dur a terme el control de qualitat de la informació, 
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que inclou la detecció i la correcció d’errades, de mancances, de redundàncies i d’in-
coherències; fer l’anàlisi funcional de requeriments per a garantir un manteniment 
evolutiu, correctiu i funcional d’aquesta aplicació; prestar suport en l’anàlisi tècnica 
del desenvolupament de projectes que l’afecten i verificar-ne el desenvolupament; 
proposar actuacions destinades a millorar-la, i, en l’àmbit que li correspon, orga-
nitzar i supervisar la formació dels usuaris i elaborar la documentació funcional i 
d’usuaris.

Provisió: CE
Mobilitat entre administracions: 
Observacions: 
Nombre de places: 1

Alta per creació del lloc de treball de consultor/a tècnic/a, adscrit al Departament 
d’Informàtica i Telecomunicacions

Nom del lloc: consultor/a tècnic/a 
Grup: A2
Nivell: 12 
Tipus: singular
Titulació: enginyeria tècnica, diplomatura universitària de primer cicle, arquitec-

tura tècnica, formació professional de tercer grau o equivalent
Formació específica: diplomatura o enginyeries tècniques d’informàtica o de te-

lecomunicacions o equivalent
Cos o escala: 
Funcions: anàlisi tècnica i funcional de requeriment; desenvolupament i admi-

nistració d’aplicacions corporatives en l’àmbit del portal i la intranet; assessorar en 
la definició de polítiques de manteniment i renovació en sistemes d’informació, i 
anàlisi de la viabilitat d’implantació i ús de noves tecnologies de desenvolupament.

Provisió: CE
Mobilitat entre administracions: 
Observacions: 
Nombre de places: 1

Alta per creació del lloc de treball de tècnic/a d’explotació de sistemes, adscrit al 
Departament d’Informàtica i Telecomunicacions 

Nom del lloc: tècnic/a d’explotació de sistemes 
Grup: A2/C1
Nivell: 10 
Tipus: singular
Titulació: enginyeria tècnica o diplomatura universitària de primer cicle, arqui-

tectura tècnica, FP de tercer grau o equivalent o batxillerat superior o BUP o bat-
xillerat LOGSE tecnològic o FP de segon grau en electricitat o en electrònica o en 
imatge i so 

Formació específica: formació específica en informàtica de sistemes o l’expe-
riència equivalent que s’estableixi en les bases de la convocatòria

Cos o escala: (*)
Funcions: instal·lació, configuració i manteniment evolutiu i correctiu de la xarxa 

informàtica, els sistemes operatius i els dispositius mòbils.
Provisió: CE
Mobilitat entre administracions: 
Observacions: 
Nombre de places: 1
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Alta per creació del lloc de treball de gestor/a de contractació, adscrit al Departa-
ment d’Informàtica i Telecomunicacions 

Nom del lloc: gestor/a de contractació 
Grup: C1
Nivell: 8 
Tipus: base
Titulació: batxillerat superior o BUP o batxillerat LOGSE o formació professio-

nal de segon grau o equivalent
Formació específica: contractació pública i eines electròniques de contractació
Cos o escala: Administradors Parlamentaris
Funcions: donar suport i assistència al responsable de contractació del Departa-

ment d’Informàtica i Telecomunicacions en la gestió i la tramitació administrativa 
dels expedients de contractació administrativa i els convenis del Departament; ges-
tionar l’atenció telefònica i la distribució de la documentació contractual del Depar-
tament; exercir les funcions de secretaria de les meses de contractació o dels òrgans 
auxiliars de contractació, i gestionar les aplicacions de la contractació electrònica 
desenvolupades per la Generalitat (la Plataforma electrònica de contractació públi-
ca, l’eina Sobre Digital, el tramitador electrònic d’expedients de contractació i el 
Registre públic de contractes, entre altres) amb relació a la contractació del Depar-
tament.

Provisió: CG
Mobilitat entre administracions: 
Observacions: 
Nombre de places: 1

Departament de Recursos Humans
Alta per creació del lloc de treball de tècnic/a jurídic/a en matèria de recursos hu-

mans, adscrit al Departament de Recursos Humans
Nom del lloc: tècnic/a jurídic/a en matèria de recursos humans
Grup: A1
Nivell: 13 
Tipus: singular
Titulació: grau o llicenciatura en dret 
Formació específica: 
Cos o escala: Tècnics Superiors de l’Administració Parlamentària
Funcions: assessorar les àrees del Departament de Recursos Humans i de l’Ad-

ministració parlamentària en els temes jurídics que se li requereixin; fer el segui-
ment de les modificacions normatives en matèria de personal per a incorporar-les a 
la regulació del Parlament; informar i fer propostes de canvi de regulació, protocols, 
planificació o formularis en matèria de recursos humans, i dur a terme altres tasques 
de naturalesa anàloga que li encarregui el cap o la cap del Departament.

Provisió: CE
Mobilitat entre administracions: administracions públiques catalanes
Observacions: formació especialitzada i experiència en recursos humans
Nombre de places: 1

Oïdoria de Comptes i Tresoreria
Alta per creació del lloc de treball de tècnic/a de seguretat social i nòmines, adscrit 

a l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria
Nom del lloc: tècnic/a de seguretat social i nòmines 
Grup: A2
Nivell: 12
Tipus: singular
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Titulació: graduat social o diplomatura en relacions laborals o grau en relacions 
laborals o grau en dret o haver superat els tres primers cursos complets de la llicen-
ciatura en dret

Formació específica: coneixements acreditats en gestió integral del règim gene-
ral de la seguretat social i el relatiu als funcionaris de les administracions públiques, 
especialment dels programes o mòduls de confecció de nòmines i dels sistemes i les 
comunicacions de la Seguretat Social (SILTRA, RED Directo, Acredita, etc.)

Cos o escala: (*)
Funcions: fer el seguiment de les modificacions normatives en matèria de nò-

mines i seguretat social per a incorporar-les a la normativa parlamentària; confec-
cionar les nòmines del personal (càlcul de les incidències: endarreriments, baixes 
prolongades, altes, quilometratges, triennis, bestretes, etc.); calcular les retencions 
de l’IRPF i fer-ne les propostes de certificació; elaborar les diferents liquidacions i 
declaracions que s’han de presentar a la Seguretat Social i als altres règims de previ-
sió; gestionar les altes, les baixes i les incidències davant la Seguretat Social; elabo-
rar les propostes de serveis prestats i de reconeixement de triennis, i dur a terme al-
tres tasques de naturalesa anàloga que li encarregui el cap o la cap del Departament.

Provisió: CE
Mobilitat entre administracions: qualsevol administració indistintament
Observacions: experiència acreditada mínima de dos anys en gestió integral de 

seguretat social i en els règims especials dels funcionaris de les administracions 
públiques

Nombre de places: 1

Oficina d’Igualtat del Parlament de Catalunya
Alta per creació del lloc de treball de tècnic/a d’igualtat, adscrit a l’Oficina d’Igualtat
Nom del lloc: tècnic/a d’igualtat
Grup: A1
Nivell: 13 
Tipus: singular
Titulació: 
Formació específica: 
Cos o escala: Tècnics Superiors de l’Administració Parlamentària
Funcions: establir un mecanisme de seguiment institucional per a supervisar i 

avaluar l’aplicació del Pla d’igualtat; coordinar les persones responsables del des-
plegament del Pla d’igualtat a cada departament de l’Administració parlamentària; 
col·laborar en la difusió de les accions del Pla d’igualtat entre totes les persones que 
integren el Parlament i la ciutadania, i dur a terme altres tasques que l’equip respon-
sable del Pla o el director o directora de l’Oficina d’Igualtat li pugui encomanar.

Provisió: CE
Mobilitat entre administracions: 
Observacions: formació especialitzada i experiència en equitat de gènere i/o en 

gènere i igualtat
Nombre de places: 1

Alta per creació del lloc de treball de gestor/a parlamentari/ària d’igualtat, adscrit 
a l’Oficina d’Igualtat 

Nom del lloc: gestor/a parlamentari/ària d’igualtat 
Grup: C1
Nivell: 9 
Tipus: singular
Titulació: batxillerat superior o BUP o batxillerat LOGSE o formació professio-

nal de segon grau o equivalent
Formació específica: 
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Cos o escala: Administradors Parlamentaris
Funcions: prestar assistència, col·laboració tècnica i suport administratiu als òr-

gans parlamentaris en matèries pròpies de la igualtat, seguint les instruccions de 
la Direcció de Gestió Parlamentària, i gestionar la tramitació parlamentària dels 
acords adoptats pels dits òrgans i garantir-ne la publicació i la comunicació, vetllant 
per la gestió i el manteniment del Sistema d’Informació de l’Activitat Parlamentària 
(SIAP) en aquest àmbit, perquè es faci efectiu el principi de transparència en l’acti-
vitat i la documentació dels òrgans que assisteix, i donar suport al tècnic/a d’igualtat 
en el desenvolupament de les funcions que té encomanades.

Provisió: CE
Mobilitat entre administracions: 
Observacions: formació i experiència en la tramitació parlamentària de temes 

d’equitat de gènere i/o en gènere i igualtat
Nombre de places: 1

Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

Acord de modificació de la relació de llocs de treball de l’Oficina 
d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions 
amb la Unió Europea del Parlament de Catalunya
221-00003/13

APROVACIÓ

Mesa del Parlament, 08.06.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de juny de 2021, d’acord amb el 
que estableixen els articles 16.5 i 47 dels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya, ha aprovat la modificació següent en la relació de llocs de 
treball del Parlament de Catalunya: 

Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions 
amb la Unió Europea del Parlament de Catalunya

Modificació del lloc de treball de cap de l’Àrea d’Acció Exterior i Cooperació Inter-
parlamentària, adscrit a l’Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària 
i de Relacions amb la Unió Europea del Parlament de Catalunya, per canvi de nom i 
de tipus de lloc

Nom del lloc: responsable d’Acció Exterior i Cooperació Interparlamentària
Grup: A1
Nivell: 15
Tipus: singular
Titulació: doctorat, llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o equivalent. 

Acreditació del nivell C1 d’anglès o francès, o un nivell superior, d’acord amb el 
Marc europeu comú de referència

Formació específica: 
Cos o escala: (*)
Forma de provisió: CE
Observacions: especialització i experiència en l’àmbit de les relacions interna-

cionals
Funcions: donar suport al director o directora de l’Oficina d’Acció Exterior, de 

Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea en el compli-
ment de les seves funcions; coordinar, d’acord amb els criteris fixats pel director o 
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directora, les tasques de l’Oficina amb relació a altres organismes, tant nacionals 
com internacionals, altres parlaments i, especialment, les institucions de la Unió 
Europea; coordinar les tasques de l’Oficina amb relació al seu personal i, més con-
cretament, l’actuació amb altres departaments del Parlament quan aquesta afecti les 
funcions de l’Oficina i amb altres institucions de la Generalitat de Catalunya, en es-
pecial el Govern i el Síndic de Greuges; comunicar-se amb organismes que actuïn 
en l’àmbit de les relacions internacionals, i trametre’ls informació; fer el seguiment 
de les iniciatives i la documentació en àmbits d’interès de l’Oficina, plantejades per 
altres parlaments, i complir qualsevol altra funció que li encomani el director o di-
rectora de l’Oficina.

Nombre de places: 1

Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre 
la protecció del delta de l’Ebre
252-00004/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 3506; 4388; 4389 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.06.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 3506)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Joaquim Pa-

ladella Curto, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 63.2 i 167.3 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’es-
tudi sobre la protecció del delta de l’Ebre (tram. 252-00004/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’objecte de la comissió

Serà també objecte de la Comissió analitzar la col·laboració del Govern de la 
Generalitat amb totes les administracions implicades, d’acord amb la Taula de Con-
sens i partint del positiu punt d’inflexió que ha suposat el reconeixement, per part 
del Govern d’Espanya en la versió inicial del Plan de Protección del Delta del Ebro, 
que els fenòmens de regressió del litoral i de subsidència de la plana del Delta són 
conseqüència de la retenció de sediments provocada pels embassaments de l’Ebre, 
així com el compromís que ha demostrat el Govern d’Espanya en relació amb les 
conseqüències del temporal Gloria, executant les obres necessàries que han permès 
recuperar la funcionalitat a la costa del Delta.

D’altra banda, caldrà també analitzar les accions que es poden incloure a la ver-
sió definitiva del nou Pla de Conca de l’Ebre i el Plan de Protección del Delta del 
Ebro, com per exemple, preveure accions per recuperar el trànsit sedimentari fluvial 
i revisar a l’alça els actuals cabals ambientals. També, per altra banda, la incorpo-
ració de diverses mesures per estabilitzar la costa deltaica i garantir la pervivència 
d’aquest emblemàtic espai agroambiental davant el canvi climàtic.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Joaquim Paladella 

Curto, diputats, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 4388)

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 63.2 i 167.3 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució de creació d’una 
comissió d’estudi sobre la protecció del delta de l’Ebre (tram. 252-00004/13).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició al paràgraf 13è

El Glòria va provocar l’entrada d’aigua de mar 3 km endins del delta, inundant 
i salinitzant, 3.330 ha d’arrossars (15% del total); i provocant grans afectacions a la 
platja de la Bassa de l’Arena, engolida per l’aigua salada; la desaparició de la platja 
de la Marquesa, la inundació de part de la platja de Riumar, l’Illa de Sant Antoni, i 
l’Illa de Buda; i el trencament de l’istme del Trabucador; aquests dos darrers espais, 
de gran valor ecològic. A la salinització dels camps d’arròs cal afegir també les des-
trosses i pèrdues milionàries que va produir en el sector aqüícola, el sector pesquer 
i el sector turístic.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un paràgraf nou sota del 13è

Aquests últims sectors, en el cas concret del municipi de Deltebre, el temporal 
Glòria es suma a la reclamació constant de garantir un canal navegables, amb el 
dragatge corresponent periòdic, per reduir els riscos per a les persones i garantir 
l’activitat pesquera i esportiva de l’únic port fluvial de Catalunya.

Paral·lelament, també en el cas de Delta, el temporal Glòria també va suposar 
la inundació de zones urbanes de Deltebre, com a conseqüència de la connexió exis-
tent, encara a dia d’avui mitjançant el Préstamo, entre les zones agràries i urbanes, 
i que necessita d’una sectorització per disminuir els problemes d’inundacions, sa-
lubritat i control de plagues, entre d’altres.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
D’addició al paràgraf Tipus de Comissió

Es proposa la creació d’una comissió específica per a l’estudi de la protecció 
i supervivència del delta de l’Ebre, d’acord amb el que estableix l’article 63 del 
Reglament del Parlament.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
D’addició al paràgraf Composició

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, especia-
listes, membres d’entitats i representants del món municipal.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 4389)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Jordi Jordan Farnós, diputat del Grup Parlamen-

tari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 63.2 i 167.3 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta de resolució 
de creació d’una comissió d’estudi sobre la protecció del delta de l’Ebre (tram. 252-
00004/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
D’addició al 8è paràgraf de l’exposició de motius

«La construcció i gestió dels embassaments de la Conca de l’Ebre ha compor-
tat, durant dècades, una reducció dràstica de l’aportació de sediments i per tant, la 
degradació progressiva del sistema deltaic. El mateix passa amb la gran quantitat 
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de regadius existents i projectats a tota la Conca de l’Ebre. Segons diversos estu-
dis científics a dia d’avui arriben a la desembocadura del riu Ebre 100.000 tones de 
sediments anuals, menys d’un 1% del volum que arribava abans de la construcció 
dels embassaments, que era de 20 milions de tones. Es calcula que actualment l’em-
bassament de Riba-roja d’Ebre i el de Mequinensa reben anualment 2 milions de 
tones de sediments en conjunt, i que hi ha acumulats més de 100 milions de tones 
només a aquest dos embassaments.»

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un 9è paràgraf 

«Un altre dels elements importants que tenen a veure amb la falta d’aportació 
de sediments i de cabal ecològic són els transvasaments que ja existeixen en aquests 
moments al curs del riu, sobretot el que fa referència a les comarques del Camp de 
Tarragona, gestionat a partir del CAT, ens que depèn de la Generalitat de Catalu-
nya. Un minitransvasament que cal revertir, enlloc d’ampliar, a partir de polítiques 
concretes en la línia del que s’ha fet, per exemple, al Ter en relació al transvasament 
d’aigües a l’àrea de Barcelona.

»Durant els darrers anys des d’àmbits tècnics i científics, el moviment social en 
defensa de l’Ebre, i els diferents actors socials i institucionals del territori s’ha re-
clamat al govern espanyol recuperar part dels sediments retinguts als embassaments 
del curs mig-final del riu i restaurar-ne el seu flux, mitjançant transferència contro-
lada, fins al delta.»

»Esmena 3
GP d’En Comú Podem
De supressió i addició al 15è paràgraf

«El passat 28 de gener de 2020, la Taula de Consens pel Delta va presentar el do-
cument de “Bases per un Pla Delta”, en el que s’efectuen propostes d’actuacions con-
sensuades des del territori, i alhora amb un ampli aval tècnic i científic, per fer front 
a la problemàtica del delta de l’Ebre davant la regressió i la inundació. D’entre les 
mesures proposades destaquen, a curt termini, la translocació de sorres de les plat-
ges i, a mig i llarg termini per afrontar el problema de fons de la insuficient aporta-
ció de sediments de l’Ebre, sens perjudici que es prevegin intervencions urgents per 
a protegir la línia de costa. En aquest sentit, el 2020, també va ser aprovada una es-
mena al Parlament de Catalunya on s’incorporaven 6 milions d’euros perquè el Go-
vern de la Generalitat executés diverses accions de mesures de protecció del Delta.»

Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Jordi Jordan Farnós, diputat, GP ECP
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00001/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 4114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 300-
00002/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1) Sosté que els actuals responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-

ovisuals (CCMA) haurien de ser conscients, tal com ja ha constatat dues vegades el 
Tribunal Suprem, del fet que TV3 i Catalunya Ràdio són els mitjans públics que més 
han violat els principis de neutralitat política, objectivitat informativa i garantia del 
pluralisme polític de tota la història de la democràcia, amb un comportament i un trac-
tament de la informació que afavoreix sistemàticament les opcions polítiques separa-
tistes, i en conseqüència haurien d’adoptar les mesures adients per corregir-ho.

2) Creu necessari que els responsables de la CCMA: 
a. Contractin una auditoria externa perquè estudiï la contractació que ha fet la 

CCMA amb entitats i persones investigades per la presumpte comissió de delictes 
de corrupció als efectes de determinar el volum de perjudici patrimonial causat al 
pressupost de la Corporació.

b. Doni compliment a allò que preveu l’article 64 de la Llei 9/2017 de Contractes 
del Sector Públic, tot adoptant mesures adients per «lluitar contra el frau, el favori-
tisme i la corrupció, i prevenir, detectar i solucionar de manera efectiva els conflic-
tes d’interessos que puguin sorgir en els procediments de licitació amb la finalitat 
d’evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el pro-
cediment i la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors».

c. Tornin al pressupost de la Generalitat els fons Covid-19 que han utilitzat per a 
contractar productores externes a TV3, tal com va admetre recentment en seu parla-
mentària la Sra. Núria Llorach, presidenta en funcions de la CCMA.

d. Compareguin davant la Comissió de Control de l’Actuació de la CCMA en 
una sessió específica per retre comptes sobre les condicions i circumstàncies per 
les quals la CCMA va contractar productes audiovisuals per imports milionaris a 
una determinada productora, quan ja era del coneixement públic que els directius 
d’aquesta productora havien exercit influències sobre determinats membres del Go-
vern de la Generalitat.

3) Creu indispensable que la contractació externa de la CCMA ha d’estar limi-
tada als casos en què la producció pròpia no pugui fer-se’n càrrec, i en tot cas ha 
d’estar garantida la pluralitat i la lliure concurrència, a fi d’evitar l’aparició i conso-
lidació de monopolis encoberts i de xarxes d’interessos clientelars. A tal efecte, cal-
dria fixar un espai de temps d’almenys dos anys durant el qual els ex directius de la 
CCMA no poguessin legalment treballar per a qualsevol empresa amb què hagues-
sin tingut relació per motiu de l’exercici del seu càrrec.
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El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
4) Comprometre’s que la renovació del Consell de Govern de la CCMA es dugui 

a terme amb un concurs públic i transparent per mitjà del qual, després de l’elabora-
ció d’un llistat de professionals independents i d’acreditada competència i trajectòria 
en el sector, aquests siguin sotmesos a una valoració de la seva aptitud per al càrrec 
tant pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya com per la Comissió de la Control 
de l’Actuació de la CCMA amb base al programa de direcció i actuació que haurà 
d’aportar l’aspirant.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les línies 
estratègiques del departament competent en matèria d’igualtat
302-00002/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 4115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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

Jenn Díaz Ruiz, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, d’acord 
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les línies estratègiques del de-
partament competent en matèria d’igualtat (tram. 300-00006/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Es reafirma en el seu compromís com un espai de debat i confrontació d’idees, 

basat en la lliure discussió i el respecte institucional i personal, i recorda als mem-
bres del Parlament el seu deure de tenir una actitud respectuosa, escrupolosa i exem-
plar en els debats parlamentaris, d’acord amb el principi d’igualtat i no-discriminació 
per raó de gènere, orientació sexual, creences, ideologia, origen o condició social, 
ètnia, llengua o qualsevol altre tipus de discriminació, incloent la no estigmatització 
i assenyalament dels col·lectius LGBTI i molt especialment de les persones trans. Tot 
això seguint els principis de la Resolució 4/XIII del Parlament de Catalunya, sobre 
el compromís per una Catalunya de drets i llibertats, diversa i cohesionada.

2. Valora imprescindible avançar en la lluita pel reconeixement de tots els drets 
que garanteixin la igualtat real de tota la ciutadania i, en aquest sentit, considera ne-
cessàries les reformes pertinents que incloguin la revisió de totes les formes de lluita 
contra les violències masclistes, en el marc de la Llei 17/2020 del dret de les dones 
a eradicar la violència masclista, la implementació de la Llei 19/2020 d’Igualtat de 
tracte i no-discriminació, així com la tramitació d’una llei per a la igualtat efectiva 
de les persones trans al Congreso de los Diputados per a tal de reconèixer de manera 
plena els drets humans de tothom, inalienables a la persona i garantir-ne el seu lliu-
re desenvolupament complint així els marc internacionals de drets humans vigents.

3. Per això, insta a el Govern de la Generalitat a: 
a. Impulsar, des de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes, i de forma interdepar-

tamental, interinstitucional i territorial el desplegament de tots els instruments per a 
la lluita contra les violències masclistes, LGTBIfòbiques, racistes, xenòfobes, antigi-
tanistes, capacitistes, serofòbiques o edatistes, o per qualsevol altre motiu.

b. Impulsar, en el termini de dotze mesos els treballs per l’elaboració d’un avant-
projecte de llei sobre el canvi de nom i el reconeixement del sexe de les perso-
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nes transgènere, basant-se en recomanacions internacionals com la Resolució 2018 
(2015) de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa.

c. Impulsar, en el termini de nou mesos, els treballs per l’elaboració d’un projecte 
de llei per tal d’adaptar l’ordenament jurídic a la necessària garantia de l’atenció als 
fills i filles de dones víctimes de violència masclista, sense necessitat de procedi-
ments judicials oberts, i també, en el cas de les menors d’entre catorze i setze anys, 
pel que fa al consentiment dels progenitors o tutors legals.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Jenn Díaz Ruiz, diputada, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
de l’educació infantil
302-00003/13

PRESENTACIÓ: G MIXT

Reg. 4121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu, Eva Parera i Escrichs, diputa-

da del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 
situació de l’educació infantil (tram. 300-00003/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aplicar, de manera efectiva, el tractament i les mesures adients a les llars d’in-

fants privades i d’iniciativa social, donat que són part del sistema educatiu, i vetllar 
per la preservació l’actual xarxa educativa de Catalunya.

2. Incrementar el suport i el reconeixement efectiu del conjunt d’administracions 
públiques catalanes a les llars d’infants privades i d’iniciativa social, posant en valor 
el servei que presten a la societat.

3. Modificar la normativa única actual que regula el primer cicle de l’educació 
infantil, tant per la pública com per la privada, per a que sigui més garantista i con-
creta, i evitar d’aquesta forma l’aparició de centres alegals no autoritzats pel Depar-
tament d’Educació.

4. Mantenir P2 al primer cicle de l’educació infantil per a continuar oferint una 
atenció educativa que englobi els tres primers de vida dels infants i no posar en risc 
l’actual xarxa educativa de zero a tres anys.

5. Fer efectiu en aquest any 2021, tot i la situació de pròrroga pressupostària, 
així com a partir de l’any 2022 el compromís adquirit de pagament del deute de la 
Generalitat amb els ajuntaments per finançament de les escoles bressol de titularitat 
municipal.

6. Posar en marxa, durant el segon semestre de l’any 2021, un nou pla de rescat 
de llars d’infants privades i d’iniciativa social a Catalunya, dotat amb un pressupost 
mínim de 9 milions d’euros per a pal·liar els efectes produïts per la situació de pan-
dèmia del darrer any.

7. Avançar en la garantia de la gratuïtat i la universalització de l’etapa educativa 
0-3 anys a Catalunya aprovant, juntament amb el sector i els ajuntaments, un pla es-
tratègic que serveixi, almenys, per a: 

a) Revertir les desigualtats en l’escolarització per a la petita infància analitzant 
conjuntament l’oferta pública i privada i la demanda real al territori, concentrant els 
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recursos i les inversions a les zones on realment no queden cobertes o que necessi-
ten més equipaments.

b) Concretar el model de finançament, bé sigui a través de finançament directe 
o bé a través de la concertació, i que preservi la sostenibilitat de la xarxa pública i 
privada actualment existent de llars d’infants.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu; Eva Parera i Escrichs, dipu-

tada, G Mixt

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’habitatge
302-00004/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 4122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 
161 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 300-00008/13).

Moció
El dret a l’habitatge, avui dia, és un dret que la majoria de ciutadans no veuen 

garantit a conseqüència de la falta d’una bona planificació de polítiques publiques 
en els últims quaranta anys i, en especial, de no haver-se destinar els recursos pres-
supostaris pertinents a garantir aquesta necessitat bàsica.

Aquesta situació de vulneració del dret a un sostre digne es veurà incrementada 
en els propers mesos amb la finalització de les moratòries vinculades a l’estat d’alar-
ma amb motiu de la pandèmia de Covid-19 que suspenien la tramitació dels proce-
diments de desnonament.

La competència en matèria d’habitatge en favor d’aquest Parlament, si bé és ex-
clusiva, a la pràctica es veu limitada per altres títols competencials en favor de 
l’Estat que escapcen de forma sistemàtica el contingut del títol competencial i que 
impossibiliten a aquest Parlament a atendre unes demandes socials que son inajor-
nables.

Un parc públic d’habitatges potent, que es situï en número en equivalència al 
països del nostre entorn, no només suposarà garantir l’accés a l’habitatge a les per-
sones més desafavorides sinó que tindrà un impacte global en el terreny de l’accés a 
l’habitatge abaixant els preus de compra i de lloguer. La constitució d’aquesta part 
públic ha de fer-se a través de la recuperació dels béns immobles en mans de la SA-
REB i entitats financeres i les seves filials així com de SOCIMIS, SICAVS i altres 
entitats de risc es dediquin al mercadeig amb el dret al sostre de les persones. Tam-
bé a través de l’exercici del dret de tempteig i retracte en favor de l’Administració, 
entre d’altres mesures

La política d’habitatge no es pot basar en la construcció, que genera gasos d’efec-
te hivernacle i destrueix territori, sinó que ha de pivotar sobre la rehabilitació, pro-
curant que els habitatges siguin eficients energèticament.

El destí d’habitatges a usos turístics comporta sostreure molts habitatges de la 
possibilitat de destinar-los a satisfer necessitats d’habitatge.
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El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. A deixar, a llarg termini, d’atendre el problema d’accés a l’habitatge a través 

de polítiques assistencials i apostar per mesures estructurals vinculades a les políti-
ques urbanístiques i del sòl, i en especial, a incrementar en 5.000 habitatges anuals 
del parc públic d’habitatges en els propers quatre anys.

2. A pactar, en el termini de tres mesos, una agenda legislativa pròpia que conso-
lidi el dret a l’habitatge, n’aturi els desnonaments i en limiti el seu ús turístic. L’acord 
ha de tenir en compte la resposta, des de tots els àmbits possibles, a les declaracions 
d’insconstitucionalitat que pogués acabar dictant el Tribunal Constitucional.

3. A destinar un mínim de 1.000 milions euros anuals per incrementar el parc 
públic d’habitatges, a banda de les quantitats econòmiques que es rebran dels fons 
europeus Next Generation per tal de procedir a la rehabilitació del parc d’habitatges 
de Catalunya.

4. A elaborar un estudi en el termini de tres mesos que faci una identificació ex-
haustiva dels immobles en mans de SAREB, de les entitat financeres i les seves fi-
lials, així com els dels grans tenidors i la seva situació registral i possessòria. L’estudi 
ha d’incloure un pla de recuperació del 100% d’aquests immobles amb un pressupost 
ajustat i un calendari pel proper any 2022, així com el compromís del govern a por-
tar-lo a terme.

5. A constituir una Comissió d’Estudi al Parlament de Catalunya que analitzi a 
on han anat a parar els immobles provinents dels bancs rescatats amb diners públics 
i determini quins immobles estan en mans de SAREB, entitats financeres i les seves 
filials i els grans tenidors.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
econòmica
302-00005/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 4124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

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 161 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la situació 
econòmica (tram. 300-00005/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

Pressupostos 2021 i 2022
1. Presentar, en el termini de 15 dies, el projecte de llei de pressupostos de la 

Generalitat per al 2021 i sol·licitar al Parlament la seva tramitació pel procediment 
d’urgència, per tal que es pugui aprovar abans de finalitzar l’actual període de ses-
sions.

2. Presentar, abans del 10 d’octubre de 2021, tal i com estableix la Llei de finan-
ces públiques, el projecte de llei pressupostos de la Generalitat per al 2022, per tal 
que s’aprovi i entri en vigor l’1 de gener de 2022.
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Finançament autonòmic
3. Assistir als Consells de Política Fiscal i Financera a través de la participació 

del conseller d’Economia i Hisenda.
4. Participar en els debats i treballs per a un nou sistema de finançament auto-

nòmic.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’assoliment dels 
objectius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi 
climàtic
302-00006/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 4125 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre l’assoliment dels objectius de transició energètica que esta-
bleix la Llei 16/2017, del canvi climàtic (tram. 300-00004/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desenvolupar les energies netes, com la solar, l’eòlica i la hidràulica de bom-

beig, la geotèrmica o qualsevol altra de renovable, per a augmentar la potència ins-
tal·lada com a mínim fins als dotze mil megawatts l’any 2030, a fi que aquell any el 
50% de l’energia elèctrica i el 25% de la producció d’hidrogen siguin renovables, en 
la línia dels objectius europeus i de la pròpia Llei 16/2017 de Canvi Climàtic.

2. Tractar com a prioritaris els projectes cooperatius, comunitaris, ciutadans i 
d’autoproducció i ús directe de l’energia generada a partir de fonts renovables que 
en faciliti la implantació, tal com estableix la Directiva (UE) 2018/2001 del Parla-
ment Europeu.

3. Facilitar i agilitar la tramitació administrativa dels nous projectes d’energia 
renovable per a evitar que aquests projectes s’eternitzin o incompleixin els termi-
nis que estableix l’article 1 del Reial Decret Llei 23/2020, del 23 de juny, pel qual 
s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació eco-
nòmica.

4. Establir prioritats entre la preservació de les zones agrícoles no productives i 
dels terrenys industrials no competitius i la utilització d’aquests espais per a parcs 
fotovoltaics.

5. Establir mesures de simplificació administrativa i suport fiscal per a la ins-
tal·lació de teulades i terrats fotovoltaics a les naus industrials, els centres públics, 
les universitats, els centres comercials i els terrats i espais de titularitat privada d’ús 
comunitari per a l’autoproducció i l’ús directe compartit de l’energia renovable ge-
nerada.

6. Recuperar la gestió pública dels aprofitaments de les centrals hidroelèctriques 
quan acabi el període de concessió administrativa per mitjà de la creació d’una em-
presa pública participada per totes les administracions afectades.

7. Impulsar un nou pla de barris lligat a una estratègia de rehabilitació energètica 
d’habitatges.
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8. Reconvertir l’Institut Català de l’Energia en l’Agència de l’Energia de Catalu-
nya amb capacitat de regulació, control, governança i inversió.

9. Donar la màxima prioritat a tots els projectes públics i privats orientats a la 
transició energètica i la descarbonització de l’economia susceptibles de rebre recur-
sos del fons de recuperació europeu Next Generation.

10. Crear línies de crèdit preferent orientades al finançament de projectes de ge-
neració d’energia renovables cooperatius i comunitaris mitjançant l’Institut Català 
de Finances.

11. Presentar, en el termini de tres mesos, una proposta de nou model de relació 
dels projectes de generació d’energia renovable amb els territoris que contempli el 
foment de la participació local i noves compensacions més enllà de les actuals, que 
faciliti la transferència de rendes dels territoris menys eficients i amb més consum 
energètic cap als territoris generadors d’energia renovable.

12. Presentar per la seva aprovació al Parlament de Catalunya i abans que fina-
litzi el 2021, els pressupostos de carboni dels dos propers quinquennis i que ha de 
formular el Comitè d’Experts de Canvi Climàtic de Catalunya.

13. Presentar una reforma fiscal integral, progressiva i inclusiva per a gravar les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de les activitats econòmiques, tal com es-
tableix la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del Canvi Climàtic, abans que finalitzi l’any 2021.

14. No derogar el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents 
per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021

Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
per a garantir el dret a l’habitatge
302-00007/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 4126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre les polítiques per a garantir el dret a l’habitatge (tram. 300-
00001/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Posar en marxa abans de tres mesos el Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge, 

generant un espai de debat i definint el model d’habitatge a Catalunya amb les enti-
tats socials en defensa del dret a l’habitatge i el món local.

2. Aprovar abans de tres mesos el Pla Territorial Sectorial d’habitatge de Cata-
lunya (PTSH) i mobilitzar els sòls de reserva d’habitatge amb protecció també amb 
urgència, tal i com exposa el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya en 
el seu «Informe sobre el dret a l’habitatge».

3. Treballar conjuntament amb les organitzacions socials pel dret a l’habitat-
ge per recuperar, a través d’una llei, tot l’abast de les mesures previstes al Decret 
17/2019, amb la màxima celeritat possible, ja que l’emergència habitacional reque-
reix un compromís ferm, decidit i valent de totes.
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4. Desplegar amb recursos tècnics i econòmics suficients la Llei 24/2015, per fer 
corresponsables als grans tenidors i sancionar els incompliments dels casos en què 
no es produeixi una oferta obligatòria de lloguer social, i obrir vies de negociació 
per a regularitzar la situació de les persones vulnerables que estan ocupant habitat-
ges de grans tenidors a causa de la manca d’alternativa habitacional.

5. Destinar els recursos econòmics i tècnics necessaris pel desplegament de la 
Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de 
rendes en el contractes d’arrendament d’habitatge, amb tota la capacitat inspectora 
i sancionadora prevista.

6. Destinar els recursos necessaris per impulsar campanyes de difusió i formació 
sobre la Llei 11/2020 per garantir que totes les persones arrendatàries i tots els ar-
rendadors estiguin informats del seu contingut i de les obligacions i drets que com-
porta pel que fa a la contenció de rendes. D’aquesta manera, es combatria la des-
informació que utilitzen algunes agències immobiliàries per interpretar de manera 
equívoca la llei i esquivar la contenció de rendes.

7. Incrementar el pressupost destinat a habitatge els propers 5 anys fins arribar 
a l’1% del PIB de Catalunya, tal i com recomana el Consell de Treball Econòmic i 
Social de Catalunya en el seu «Informe sobre el dret a l’habitatge», el que suposaria 
arribar als 2.240 M€. En particular, incrementar fins als 1.000 milions d’euros les 
polítiques d’habitatge en el pressupost de 2022.

8. Implementar un pla de xoc per tal que la Generalitat aporti tots els allotja-
ments necessaris per eliminar les llistes d’espera de les meses d’emergència de Ca-
talunya abans d’acabar l’any.

9. Crear i dotar dels recursos necessaris una Unitat Anti-Desnonaments d’àmbit 
català, amb equips de mediació a tot el territori de Catalunya per fer front a l’emer-
gència i els desnonaments, i posar en marxa programes i mesures d’ajuts a petits 
propietaris que permetin mantenir a les famílies vulnerables a les seves llars.

10. Posar fi a l’enviament de la BRIMO i ARRO als desnonaments de famílies 
vulnerables, canviant aquestes mesures policials per mesures socials.

11. Revisar el protocol de llançaments judicials per millorar la coordinació entre 
el TSJC i tribunals, els Departaments de la Generalitat i els Serveis Socials bàsics 
de les administracions locals per millorar la comunicació dels desnonaments, poder 
iniciar el més aviat possible la mediació amb la propietat i, en cas de que no funcio-
ni, disposar de més temps per cercar una alternativa habitacional.

12. Restringir les llicències de pisos turístics en zones d’alta demanda i modificar 
la regulació de les llicències turístiques, establint límits de caducitat a les llicències, 
evitant-ne l’actual durada il·limitada i incondicional.

13. Posar en marxa controls, inspeccions i sancions per sancionar l’ús fraudulent dels 
contractes de lloguer de temporada com a contractes de lloguer residencial habitual.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta, GP ECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
per a posar fi a l’ocupació il·legal d’habitatges
302-00008/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 4129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
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acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presen-
tan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la política 
per a posar fi a l’ocupació il·legal d’habitatges (tram. 300-00007/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a ejercer sus 

competencias en materia de orden público y seguridad ciudadana para aplicar una 
política de defensa rotunda del derecho de propiedad privada consagrado en el ar-
tículo 33 de la Constitución española y su función social (STC 204/2004, de 18 de 
noviembre); del derecho de las familias, de los jóvenes y de las personas más vulne-
rables a tener acceso a una vivienda digna, pues la vivienda constituye una de las ba-
ses principales sobre las que se construye la libertad del individuo y vertebra el fruto 
del esfuerzo y la prosperidad de las clases medias y trabajadoras; y una política, en 
definitiva, dirigida a combatir la lacra de la ocupación ilegal, que afecta también con 
especial virulencia al parque público de vivienda, menoscabando los intereses de las 
personas vulnerables y en riesgo de exclusión residencial.

La sociedad asiste con alarma y preocupación al aumento de la ocupación ilegal, 
por lo que combatirla y luchar contra la delincuencia asociada a la misma, garanti-
zando la propiedad privada, la convivencia y la seguridad, es el motivo por el que se 
proponen las siguientes medidas: 

A. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a que inste al 
Gobierno de la Nación a promover una reforma del Código Penal que incluya el en-
durecimiento del delito de usurpación, en concreto, para modificar el artículo 245 
del Código Penal a fin de agravar las penas a los delitos de usurpación de bienes 
inmuebles, ofrecer mejores herramientas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
ampliar la protección de los legítimos titulares de derechos reales.

B. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a que inste al 
Gobierno de la Nación a promover una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal destinada a encauzar estos delitos por la vía del procedimiento de juicio rá-
pido, modificando el artículo 795.1 de la LECrim para incluir en las tipologías de 
la circunstancia 2ª los delitos de usurpación previstos en el artículo 245 del Código 
Penal.

C. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a que coordine 
con los Ayuntamientos de la Comunidad autónoma de Cataluña la puesta a disposi-
ción de los ciudadanos de Puntos de Apoyo a los afectados por la ocupación ilegal 
y de un teléfono gratuito «antiokupa» desde los que se preste asesoramiento básico 
jurídico y desde los que se pongan en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad, toda vez que las primeras 48 horas de la ocupación son básicas para conseguir 
desalojos exprés sin necesidad de orden judicial.

D. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a promover 
la creación de una «Mesa por la Vivienda y contra la Ocupación», de la que debe-
rán formar parte todas las Consejerías con implicación en la materia, así como los 
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cataluña y los principales actores 
del sector inmobiliario (Colegios de Administradores de fincas, Colegios de agen-
tes de la propiedad inmobiliaria, Asociaciones de promotores y constructores, Cá-
maras de la propiedad urbana de Cataluña, etc.) para abordar el doble problema de 
la falta de vivienda pública social y protegida y la ocupación ilegal; mejorando la 
coordinación y eficacia de las medidas que se adopten. Subsidiariamente, que se in-
corporen las medidas solicitadas en este punto al «Grupo de trabajo para garantizar 
el derecho a la vivienda», anunciado por el Presidente de la Generalitat de Cataluña 
tras su investidura.

E. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a que proceda a 
la creación de un «Registro de Alquileres y Cesiones de Uso» que permita dar fe de 
la existencia del título habilitante «que justifique la situación posesoria» de los ocu-
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pantes de vivienda a los efectos previstos en los artículos 250.1.4º, 441.1bis, 2º párra-
fo y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y así se facilite que, en aquellos 
casos en que no se disponga de tal título, se pueda cursar sin dilaciones la orden de 
desahucio, requisito esencial en un Estado de Derecho.

F. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a recomendar 
a los Colegios de Abogados de Cataluña que faciliten a los abogados del turno de 
oficio alegar la «insostenibilidad de la pretensión» prevista en la Ley de Asistencia 
Jurídica Gratuita en los cada vez más numerosos casos de abuso de justicia gratuita 
por parte de ocupantes ilegales sin título que justifique su situación posesoria.

G. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a perseguir pe-
nalmente e impulsar la ilegalización de las entidades y asociaciones que promuevan 
claramente delito de ocupación y a las mafias de la ocupación ilegal, que llaman a 
delinquir a través de manuales o libros publicados o distribuidos en las redes socia-
les, lo que constituye un verdadero supuesto de provocación para delinquir previsto 
en el artículo 18 del Código penal.

H. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a cortar de raíz 
cualquier tipo de subvención o financiación pública a las entidades y asociaciones 
que promuevan claramente el delito de ocupación y a las mafias de la ocupación 
ilegal.

I. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a introducir las 
reformas legislativas y reglamentarias necesarias para lograr que quien ha ocupado 
ilegalmente una vivienda del parque público de viviendas de la Agència Catalana de 
l’Habitatge y con posterioridad pueda ver reconocida su condición de persona vul-
nerable y en riesgo de exclusión residencial por tener el informe positivo de la Mesa 
de Emergencia, pierda toda preferencia en el acceso a una vivienda protegida frente 
a las personas que sí han seguido los trámites administrativos para el reconocimien-
to de su condición de personas vulnerables y en riesgo de exclusión residencial.

J. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a que inste al 
Gobierno de la Nación para que se cursen las instrucciones técnicas sobre gestión 
del padrón municipal a los Ayuntamientos y se establezca la nulidad de la inscrip-
ción en el padrón municipal cuando la persona inscrita sea un okupa ilegal, modifi-
cando para ello la Ley de Bases de Régimen Local y normativa concordante. Y ello, 
de conformidad con la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 32/2019, de 
28 de febrero, que declara la ilegalidad de la ocupación de viviendas sin título.

En esta Sentencia, el Tribunal Constitucional ha señalado (entre otros, en su Fun-
damento 5º), que: «El derecho a la elección de residencia no es un derecho absoluto 
que habilite a ocupar cualquier vivienda o espacio, sino que, como el resto de los 
derechos, ha de ejercerse dentro del respeto a la ley y a los derechos de los demás, 
que, como expresa el art. 10.1 CE, son fundamento del orden político y de la paz so-
cial» (STC 160/1991, FJ 11). De este modo, para habitar lícitamente en una vivienda 
es necesario disfrutar de algún derecho, cualquiera que sea su naturaleza, que habi-
lite al sujeto para la realización de tal uso del bien en el que pretende establecerse. 
Por ello, que la libre elección de domicilio forme parte del contenido de la libertad 
de residencia proclamada en el art. 19 CE, en modo alguno justifica conductas tales 
como «invadir propiedades ajenas o desconocer sin más legítimos derechos de uso 
de bienes inmuebles» (STC 28/1999, de 8 de marzo, FJ 7, y ATC 227/1983, de 25 de  
mayo, FJ 2)».

Que una inscripción en el Padrón pueda considerarse independiente sobre las 
controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda contradice abier-
tamente esta doctrina Constitucional, que insiste en la obligatoriedad de algún dere-
cho «para habitar lícitamente en una vivienda», no pudiendo ser aceptado a efectos 
padronales quien carezca de dicho título, de la naturaleza que sea, como con clari-
dad recuerda el Supremo Intérprete.
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K. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a ampliar de 
forma decidida el parque público de vivienda social y protegida. En Cataluña existe 
un serio problema con el acceso a la vivienda. La dejación de funciones por parte 
de las diferentes administraciones públicas durante años ha sido un caldo de cul-
tivo para que las mafias de la ocupación se aprovechen de la situación. Existe una 
evidente falta de vivienda protegida y social. Actualmente, el porcentaje de hoga-
res con alquiler social es del 2% sobre el total de viviendas en Cataluña, muy por 
debajo con respecto a otros países de la Unión Europea, como Holangda, donde es 
del 30%, o Francia, con un 16,8%. Por ello, este Parlamento insta a la Generalitat 
a que como mínimo: 1) Impulse la construcción de 25.000 viviendas protegidas al 
año, hasta llegar al 15% de viviendas destinadas a políticas sociales. Y para ello hay 
que aumentar la inversión hasta el 1% del PIB. 2) Fomente la colaboración entre la 
administración pública y las entidades privadas a efectos de aumentar el parque de 
viviendas de protección oficial. 3) Fomente que los propietarios pongan sus vivien-
das vacías en alquiler a través del incremento de los beneficios fiscales a las rentas 
del alquiler para los arrendadores.

L. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a que, a través 
de la Consejería de Justicia, elabore un Plan específico de las necesidades de los Juz-
gados de Primera Instancia con sede en esta Comunidad autónoma para proveer de 
los medios humanos y materiales necesarios a dichos Juzgados que se encuentran 
saturados y elaborar un protocolo con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
que permita mejorar y unificar los criterios de coordinación de los Juzgados con los 
Servicios Sociales municipales para proveer las necesidades habitacionales de las 
personas vulnerables.

Palacio del Parlamento, 7 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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