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

1.30. Altres tramitacions

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

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

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.

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

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2020, sobre 
la Diputació de Lleida, corresponent a la contractació administrativa 
de l’exercici 2017
258-00035/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 5161; 5480).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 30.06.2021 al 06.07.2021).
Finiment del termini: 07.07.2021; 10:30 h.

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores 
i els treballadors del sector públic
202-00002/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 5481).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 22.06.2021 al 
25.06.2021).
Finiment del termini: 28.06.2021; 10:30 h.

Proposició de llei d’eliminació dels privilegis de caràcter retributiu 
dels expresidents de la Generalitat i del Parlament
202-00003/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 5162; 5482).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 30.06.2021 al 06.07.2021).
Finiment del termini: 07.07.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 5163; 5483).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 08.07.2021 al 19.07.2021).
Finiment del termini: 20.07.2021; 10:30 h.
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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 de seguiment 
de les polítiques de joventut
252-00006/13

Proposta de resolució de creació d’una comissió de seguiment 
de la infància
252-00007/13

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

GP CS, G MIXT

Reg. 5010 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament
Els i les portaveus dels grups sotasignats, d’acord amb el que estableixen els arti-

cles 63 i 65 del Reglament del Parlament, proposen al Ple la creació de les següents 
comissions específiques.

Així mateix, d’acord amb el que estableix l’article 107 del Reglament del Parla-
ment, sol·liciten la seva tramitació per urgència extraordinària.

Comissions de seguiment 

Comissió de Polítiques de Joventut 
Àmbits
Planificació i estudi de les polítiques de joventut.

Composició
La comissió estarà formada per disset membres distribuïts proporcionalment en-

tre els grups parlamentaris segons la distribució acordada a la sessió de la Mesa del 
Parlament del 20 d’abril de 2021, escoltada la Junta de Portaveus.

Normes específiques de funcionament
Les que corresponen al règim general del Reglament del Parlament.

Incorporació d’especialistes o tècnics
La comissió pot incorporar-hi especialistes i tècnics perquè participin en els tre-

balls i assisteixin a les reunions amb veu però sense vot.

Termini per a cloure els treballs de la Comissió
En finalitzar l’actual legislatura.

Informe final
Quan s’exhaureixi el termini fixat, s’ha d’elaborar un informe final de conclu-

sions, que pot derivar, si escau, en la presentació, per acord de la comissió, de qual-
sevol dels tipus d’iniciativa parlamentària que estableix el Reglament del Parlament.

Comissió de la Infància (CDI)
Àmbits
Planificació i estudi de les polítiques sobre la infància.

Composició
La comissió estarà formada per disset membres distribuïts proporcionalment en-

tre els grups parlamentaris segons la distribució acordada a la sessió de la Mesa del 
Parlament del 20 d’abril de 2021, escoltada la Junta de Portaveus.
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Normes específiques de funcionament
Les que corresponen al règim general del Reglament del Parlament.

Incorporació d’especialistes o tècnics
La comissió pot incorporar-hi especialistes i tècnics perquè participin en els tre-

balls i assisteixin a les reunions amb veu però sense vot.

Termini per a cloure els treballs de la Comissió 
En finalitzar l’actual legislatura.

Informe final
Quan s’exhaureixi el termini fixat, s’ha d’elaborar un informe final de conclu-

sions, que pot derivar, si escau, en la presentació, per acord de la comissió, de qual-
sevol dels tipus d’iniciativa parlamentària que estableix el Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Co-
lomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, GP Cs; portaveus. Alejandro Fernández 
Álvarez, president-portaveu G Mixt

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP, GP Cs, 
G Mixt (reg. 5010).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 15.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
21.06.2021 al 22.06.2021).
Finiment del termini: 23.06.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.06.2021.
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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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 5110; 5127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 5110)

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

Avançar, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 
302-00001/13).

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

1. Constata que els mitjans de comunicació públics de Catalunya han abandonat 
els principis de neutralitat política i pluralisme informatiu, inherents a la seva mis-
sió de servei públic, adoptant en la selecció de temes, veus i tons una posició esbiai-
xada a favor d’aquella part de la ciutadania que és partidària de la independència i 
la necessitat que aquests reflecteixin de manera equilibrada tota la pluralitat social, 
política, cultural, territorial i religiosa presents a la societat catalana.

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

2.a Contractin una auditoria externa per estudiar si els procediments de contrac-
tació externa de la CCMA s’ajusten a la necessària transparència, a la missió de 
servei públic i a la necessària exemplaritat en l’ús dels recursos públics.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Constata que la contractació externa de la CCMA no pot concentrar-se en 
unes poques productores i la necessitat de garantir la pluralitat i la lliure concur-
rència en la selecció d’aquestes de manera que la CCMA compleixi la seva missió de 
motor del sector audiovisual català garantint la transparència i la distribució dels 
recursos en un ampli ventall d’opcions, també tenint en compte la perspectiva de  
gènere.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. El Parlament de Catalunya es compromet a renovar el Consell de govern de 
la CCMA d’acord amb la llei 7/2019, de 14 de novembre, de modificació de la Llei 
2/2000, de Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 5127)

A la Mesa del Parlament
Joan Garriga Doménech, portaveu, Alberto Tarradas Paneque, diputat del Grup 

Parlamentari de VOX en Cataluña, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (tram. 302-00001/13).

Text original: 
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.

Proposta d’esmena de modificació i addició del punt 2: 
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 condemnades o investigades per la presumpte comis-
sió de delictes de corrupció, de delictes contra l’ordre públic, de delictes contra l’Ad-
ministració Pública, i de delictes relatius a l’exercici de drets fonamentals i llibertats 
públiques, als efectes de determinar el volum de perjudici patrimonial causat al pres-
supost de la Corporació i de revisar els estàndards de contractació de la Corporació.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Alberto Tarradas Paneque, diputat, GP VOX

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 5109; 5134; 5147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 5109)

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

Avançar, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les línies estratègiques del departament competent en matèria d’igual-
tat (tram. 302-00002/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 3.c

3.c Impulsar, en el termini de nou mesos, els treballs per l’elaboració d’un pro-
jecte de llei per tal d’adaptar l’ordenament jurídic a la necessària garantia de l’aten-
ció als fills i filles de dones víctimes de violència masclista, sense necessitat de pro-
cediments 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, 10 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, diputada, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 5134)

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 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les línies estratègiques del departament competent en matèria d’i-
gualtat (tram. 302-00002/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i supressió

1. Es reafirma en el seu compromís com un espai de debat i confrontació d’i-
dees, basat en la lliure discussió i el respecte institucional i personal, i recorda als 
membres del Parlament el seu deure de tenir una actitud respectuosa, escrupolosa i 
exemplar en els debats parlamentaris, així com l’especial obligació de la presiden-
ta de la Cambra de conduir tots els debats amb imparcialitat i sense provocacions 
gratuïtes a aquells grups que no subscriuen la seva ideologia. Els debats parlamen-
taris s’hauran de conduir 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 as-
senyalament dels col·lectius LGTBI 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. Per a 
ser coherents amb tot això, i per garantir realment que no es discrimina ningú per 
les seves creences, la seva ideologia o la seva llengua, el Parlament es posiciona fer-
mament contra la discriminació dels estudiants que es presenten a Selectivitat que 
tenen el dret d’examinar-se en castellà i, en general, contra tota altra manifestació 
d’hispanofòbia.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 5147)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les línies estratègiques del departament competent en matèria d’igualtat (tram. 302-
00002/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició del punt 1

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

dees, basat en la lliure discussió i el respecte institucional i personal, i recorda als 
membres del Parlament el seu deure de tenir una actitud respectuosa, escrupolosa i 
exemplar en els debats parlamentaris, d’acord amb el principi d’igualtat i no-discri-
minació per raó de gènere, orientació sexual, creences, ideologia, origen o condició 
social, ètnia, llengua o qualsevol altre tipus de discriminació, incloent la no estig-
matització i assenyalament dels col·lectius LGBTI i molt especialment de les per-
sones 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 co-
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hesionada, i on el Parlament acordava impulsar una reforma del reglament que re-
forci el compromís contra la discriminació i l’assetjament amb sancions en cas de no 
signatura del compromís de tolerància zero davant la discriminació i l’assetjament.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 5108; 5133; 5140; 5148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR  (REG. 5108) 

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

Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la situació de l’educació infantil (tram. 302-00003/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 2

2. Incrementar el suport i el reconeixement efectiu del conjunt d’administra-
cions públiques catalanes a les escoles bressol municipals, així com a les llars d’in-
fants privades i d’iniciativa social, posant en valor el servei públic que presten a la 
societat.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació i supressió del punt 3

3. Revisar i actualitzar la normativa única actual que regula el primer cicle de 
l’educació infantil, tant per la pública com per la privada, i iniciar un diàleg amb el 
sector i la comunitat educativa en vista a regular el conjunt de serveis d’atenció a la 
petita infància, per tal d’oferir i garantir uns serveis de qualitat.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al final del punt 4

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, exceptuant però les zones escolars ru-
rals.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió i addició al punt 5

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 Ge-
neralitat amb els als ajuntaments en concepte de foment i finançament de les escoles 
bressol de titularitat municipal.
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Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 7.a

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

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació i addició al punt 7.b

7.b) Acordar el model de finançament, bé sigui a través de finançament directe o 
bé a través de subvenció, i que preservi la sostenibilitat i la qualitat de la xarxa pú-
blica i privada actualment existent de llars d’infants.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 5133)

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
de l’educació infantil (tram. 302-00003/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i addició 

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) Habilitar una línia de subvencions per fomentar la creació de noves llars d’in-
fants municipals.

b) Habilitar una línia de subvencions per participar en el sosteniment de les llars 
d’infants municipals ja existents i les que es creïn en el futur. Se signaran els cor-
responents convenis amb els ajuntaments, en els quals es fixarà un horitzó temporal 
d’almenys quatre anys de durada que doni certesa a la relació de coresponsabilitat 
i s’hi inclourà una clàusula de penalització per a qualsevol de les dues parts que no 
compleixi els seus compromisos.

c) Habilitar una línia de subvencions per contribuir al sosteniment de les llars 
d’infants d’iniciativa privada ja existents (que escolaritzen a hores d’ara el 34% dels 
alumnes) i les que es creïn en el futur. Se signaran els corresponents convenis amb 
les persones titulars de les llars d’infants, en els quals es determinarà un horitzó tem-
poral d’almenys quatre anys de durada que doni certesa a la relació de coresponsa-
bilitat i s’hi inclourà una clàusula de penalització per a qualsevol de les dues parts 
que no compleixi els seus compromisos.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició

8. El Parlament de Catalunya manifesta que la llibertat de fundació de centres 
docents, dret fonamental recollit a l’article 27 de la Constitució Espanyola, és un 
pilar fonamental de la nostra democràcia i la garantia que tenen els pares i mares 
d’educar els seus fills i filles d’acord amb les seves conviccions.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició

9. El Parlament de Catalunya declara que la planificació del mapa escolar és 
una competència del Departament d’Educació que ha de recollir el parer de tots els 
sectors de la comunitat educativa i ha de tenir un caràcter indicatiu, quedant total-
ment exclosa la possibilitat que adquireixi un caràcter imperatiu que vulneraria la 
llibertat de fundació de centres docents.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 5140)

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portaveu, Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del 

Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que establece el artículo 
161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de l’educació infantil 
(tram. 302-00003/13).

Texto original: 
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 
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.

Propuesta de enmienda de adición: 
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 
estratègic 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. Que es pla-
nifiqui en virtut de la demanda i que les Administracions consultin a les famílies la 
preferència d’elecció del centre educatiu per a la planificació de places que s’han 
ofertar, concentrant els recursos i les inversions a les zones on realment no queden 
cobertes o que necessiten 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.

Palacio del Parlamento, 14 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX
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GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 
DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 5148)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la si-
tuació de l’educació infantil (tram. 302-00003/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició al punt 1

Aplicar, de manera efectiva, el tractament i les mesures adients acordades en un 
marc de diàleg a les llars d’infants privades i d’iniciativa social, donat que són part 
del sistema educatiu, i vetllar per la preservació tenir en compte l’actual xarxa edu-
cativa de Catalunya.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició al punt 3

Modificar la normativa única actual que regula el primer cicle de l’educació in-
fantil, tant per la pública com per la privada, per a que sigui més garantista i concre-
ta, i Estudiar les modificacions normatives necessàries per evitar d’aquesta forma 
l’aparició de centres alegals no autoritzats pel Departament d’Educació.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al punt 4

4. Implementar mesures per incrementar la taxa d’escolarització al primer cicle 
d’educació infantil, avançant cap a la seva gratuïtat i universalitat, en un marc de 
diàleg amb el sector.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
D’addició del punt 5

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 d’acord amb allò establert a la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fis-
cals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les 
instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6

5. Mantenir la convocatòria de subvencions destinada a les llars d’infants d’ini-
ciativa social i estudiar la possibilitat de modificar-la.

Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 7.a

a) Garantir una oferta suficient i de qualitat integrant la iniciativa pública i la 
social, estenent aquesta cobertura en els entorns i municipis amb una manca de pla-
ces disponibles



BOPC 62
18 de juny de 2021

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 16

Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 7.b

b) Desenvolupar una política d’ajuts que permeti que tots els infants en situa-
cions de pobresa o vulnerabilitat hi accedeixin prioritàriament i que reconegui tots 
els centres actuals

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC, Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 5150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 
D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 5150)

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques d’habitatge (tram. 302-00004/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 2

A pactar, en el termini de sis mesos, una agenda legislativa pròpia que consolidi 
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’inconstitucionalitat que pogués acabar dictant el Tribunal Constitucional.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i addició del punt 3

Augmentar fins els 1.000 milions euros anuals per incrementar el parc públic 
d’habitatges i reforçar l’abast dels altres programes d’habitatge, 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 i impulsar la promo-
ció d’habitatge protegit.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 4

A elaborar un estudi en el termini de sis mesos que faci una identificació exhaus-
tiva dels immobles en mans de SAREB, de les entitat financeres i les seves filials, 
així com els dels grans tenidors i la seva situació registral i possessòria. L’estudi ha 
de servir per a l’elaboració durant l’any 2022 d’una proposta de recuperació dels 
immobles de la SAREB amb un pressupost ajustat i un calendari per a l’any 2023, 
que alhora inclogui la renovació de les cessions d’habitatges d’entitats financeres, 
així com el compromís del govern a portar-lo a terme.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 5

El Parlament de Catalunya considera imprescindible tramitar una Llei que ga-
ranteixi un retorn social al rescat bancari, obligant a la SAREB a una cessió d’un 
mínim d’un 30% dels seus immobles per a lloguer social, així com a facilitant la ces-
sió de domini a l’administració pública, especialment als ajuntaments.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un punt 6

El Parlament de Catalunya valora com a imprescindible la Llei 11/2020 de con-
tenció de rendes d’habitatge, i més en el moment actual d’emergència habitacional, 
i després d’uns mesos d’estar en vigor a les àrees amb mercat d’habitatge tens. Per 
això manifesta tot el seu rebuig als posicionaments que tenen per objectiu derogar 
o suspendre aquesta Llei, i més considerant que no hi ha ni s’ha proposat a nivell 
estatal cap altra eina equivalent malgrat l’actual govern de l’Estat s’hi havia com-
promès.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 5056; 5084 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 
D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 5056)

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació econòmica (tram. 302-00005/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició del punt 2

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, tan aviat 
com sigui possible, per tal que s’aprovi i entri en vigor l’l de gener de 2022.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus
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GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 5084)

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica (tram. 302-00005/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 1 que queda redactat de la següent manera

1. Presentar, en el termini de 15 dies, una proposta d’adequació del pressupost 
prorrogat de 2020 a les necessitats excepcionals de la COVID-19 a través del meca-
nisme legislatiu pertinent, per tal que es pugui aprovar abans de finalitzar l’actual 
període de sessions i que: 

a. augmenti el topall de dèficit públic als nous marges permesos,
b. adapti la despesa i inversió pública a les necessitats dels serveis de salut, en-

senyament i benestar, garantint les dotacions pressupostàries suficients per fer front 
als creixent reptes socials i de reactivació de l’economia,

c. adeqüi els drets retributius dels empleats i empleades públics als compromisos 
establerts en els meses de negociació corresponents i als increments establerts als 
Pressupostos de l’Estat.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 5085; 5149; 5152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 5085)

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup Par-

lamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a la 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 (tram. 302-00006/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
De supressió i addició del punt 14

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. Modificar el Decret 
Llei 16/2019, preservant els objectius de desplegament de les energies renovables, 
amb l’objectiu d’ampliar, i clarificar els aspectes següents: 

a. Desplegar l’article 8.c) que defineix la necessitat de «tenir en compte l’impac-
te acumulatiu derivat de la concentració de parcs eòlics en determinades parts del 
territori» per tal de garantir criteris objectius davant la massificació en determina-
des zones de Catalunya establint distàncies mínimes entre projectes i entre aquests 
i els nuclis urbans.
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b. Avaluar el possible fraccionament indegut de projectes per part d’una mateixa 
empresa amb l’objectiu d’esquivar la regulació vigent.

c. Garantir i regular la participació i l’accés a la informació dels ens municipals 
afectats.

d. Prioritzar els espais ja antropitzats per a la implementació d’energies fotovol-
taiques.

e. Garantir la preservació dels espais naturals protegits, dels corredors de bio-
diversitat i dels patrimoni cultural i del memorial democràtic.

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou article 14 bis

14 bis. Impulsar, abans no finalitzi l’any 2021, la Llei marc per a la transició 
energètica a Catalunya així com els plans territorials d’ordenació del desplegament 
d’energies renovables al territori.

Esmena 3
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou article 15

15. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a rebutjar el 
projecte d’ampliació de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat per ser con-
trari als objectius de lluita contra el canvi climàtic i a dedicar les inversions pre-
vistes a millorar la connexió ferroviària entre els aeroports del Prat, Girona i Reus.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 
DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 5149)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’as-
soliment dels objectius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del can-
vi climàtic (tram. 302-00006/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1

Treballar per un pacte entre les zones rurals i metropolitanes que faciliti el 
desenvolupament i integració de les energies renovables en el territori, com la solar, 
l’eòlica i la hidràulica o qualsevol altra de renovable, per a augmentar la potencia 
instal·lada que permeti que l’any 2030 el 50% de la producció 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.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

Prioritzar els projectes cooperatius, comunitaris, ciutadans i d’autoproducció i 
ús directe de l’energia generada a partir de fonts renovables i que integrin principis 
d’eficiència energètica, facilitant la implantació de les comunitats d’energies reno-
vables, les comunitats ciutadanes d’energia i de les instal·lacions d’autoconsum, tal 
com estableix la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i la Directiva (UE) 
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2019/944 del Parlament Europeu de normes comunes per al mercat interior de la 
electricitat.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 3

Facilitar i agilitar la tramitació administrativa dels nous projectes d’energia re-
novable que compleixin amb els requisits establerts per la normativa legal vigent per 
a evitar que aquests projectes s’eternitzin o incompleixin els terminis 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 econòmica.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició al punt 4

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

Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició al punt 5

Establir mesures fiscals de simplificació administrativa i suport fiscal per a la 
instal·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.

Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 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, així com demanar 
al Govern de l’Estat que procedeixi de forma similar en les centrals hidroelèctriques 
competència de la confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició al punt 7

Impulsar Estudiar l’execució d’un nou pla de barris lligat a una estratègia de re-
habilitació energètica d’habitatges, en el marc dels ajuts europeus.

Esmena 8
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 8

Reconvertir l’Institut Català de l’Energia en l’Agència de l’Energia de Catalunya 
amb capacitat de regulació, control, governança i inversió sobre la transició energè-
tica, tal i com estableix la Llei 16/2017 del Canvi Climàtic.

Esmena 9
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició al punt 9

Demanar a l’Estat que doni Donar la màxima prioritat a tots els projectes pú-
blics i privats orientats a la transició energètica i la descarbonització de l’economia 
susceptibles de rebre recursos dels fons de recuperació europeu proposats en el do-
cument «Next Generation Catalonia».



BOPC 62
18 de juny de 2021

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 21 

Esmena 10
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició al punt 10

Crear Continuar oferint línies de crèdit preferent orientades al finançament de 
projectes de generació d’energia renovables cooperatius i comunitaris mitjançant 
l’Institut Català de Finances.

Esmena 11
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió al punt 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.

Esmena 12
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició al punt 12

Presentar per a la seva aprovació al Parlament, i abans que finalitzi el 2021, els 
pressupostos de carboni dels dos propers quinquennis i que ha de formular el Comi-
tè d’Experts de Canvi Climàtic de Catalunya. abans del 30 de juny de 2022, i que 
cobreixin el període 2023-2030.

Esmena 13
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició al punt 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 
estableix la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del Canvi Climàtic, en el termini d’un any 
abans que finalitzi l’any 2021.

Esmena 14
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició al punt 14

No derogar el Modificar el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures 
urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables per tal de 
facilitar la integració de les energies renovables i el territori.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, ERC; Mònica Sales de la Cruz GP, JxCat, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU 
CICLE PER GUANYAR (REG. 5152)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la 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 (tram. 302-00006/13).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició 

1. Desenvolupar les energies netes, com la solar, l’eòlica i la hidràulica de bom-
beig, la geotèrmica la biomassa o qualsevol altra de renovable, per a augmentar la 
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potència instal·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.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició

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 i la democratització, tal com estableix la Directiva (UE) 
2018/2001 del Parlament Europeu.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió

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.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició

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. Denunciar les ir-
regularitats alhora d’allargar certes concessions que ja haurien d’estar sota control 
públic.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió

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.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició 

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. un pla territorial 
d’implantació de les renovables amb la participación del territori

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició 

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 
estableix la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del Canvi Climàtic, abans que finalitzi l’any 
2021. Elaborar la Llei de la transició energètica abans de finalitzar el 2022.
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Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió

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, 14 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 5107; 5151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 5107)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Eva Candela Lopez, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a garantir el dret a l’habitatge 
(tram. 302-00007/13).

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

1. Impulsar abans de tres mesos un Pacte Nacional per l’Habitatge, generant 
un espai de debat, diàleg social i concertació entre el Govern de la Generalitat, les 
administracions locals, els grups parlamentaris, els agents socials i econòmics i 
les organitzacions sindicals, que plantegi solucions a les necessitats d’habitatge de 
Catalunya.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Dotar dels recursos tècnics i econòmics necessaris per garantir el compliment 
de la Llei 24/2015, tant pel que fa al control de la seva aplicació com el règim san-
cionador, fent especial èmfasi en aquells casos en què no es garanteixi l’oferta obli-
gatòria de lloguer social.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 4 bis

4 bis. Impulsar vies de negociació amb els grans tenidors d’habitatges per a la 
regularització d’ocupants d’habitatge sense títol habilitant en situació de vulnerabi-
litat, sempre que acreditin arrelament i no hi hagi problemes de convivència.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 9

9. Crear i dotar dels recursos necessaris una unitat Anti-Desnonaments, en col-
laboració amb els Ajuntaments i el món local, que disposi d’equips de mediació a 
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tot el territori de Catalunya, per tal de protegir a les famílies vulnerables i fer front 
a l’emergència habitacional.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 9 bis

9 bis. Posar en marxa i dotar econòmicament programes i mesures d’ajuts a pe-
tits propietaris que permetin mantenir a famílies vulnerables a les seves llars.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 12

12. Fomentar les reformes legislatives necessàries que permetin regular les lli-
cencies de pisos turístics en zones d’alta demanda i que tinguin en compte a les co-
munitats de propietaris.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Eva Candela Lopez, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 
D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 5151)

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques per a garantir el dret a l’habitatge (tram. 302-00007/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 2

Aprovar en fase inicial, durant l’any 2021, el Pla Territorial Sectorial d’habitatge 
de Catalunya (PTSH) i impulsar les actuacions necessàries per instar els ajunta-
ments a mobilitzar els sòls de reserva d’habitatge amb protecció també amb urgèn-
cia, tal i com exposa el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya en el seu 
«Informe sobre el dret a l’habitatge».

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 4

Continuar el desplegament amb recursos tècnics i econòmics suficients de 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 mantenir 
obertes les vies de negociació per a regularitzar la situació de les persones vulnera-
bles que estan ocupant habitatges de grans tenidors a causa de la manca d’alternativa 
habitacional.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 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 gradualment fins als 1.000 milions 
d’euros les polítiques d’habitatge en els pressupostos d’aquesta legislatura.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 8

Implementar un pla de xoc per tal que la Generalitat i els ajuntaments aportin 
tots els allotjaments necessaris per eliminar les llistes d’espera de les meses d’emer-
gència de Catalunya el més aviat possible, fent ús de tots els recursos dels parcs pro-
pis i a eines com el Programa Reallotgem.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 9

Participar en la creació dels recursos necessaris i en el marc de les competències 
que corresponen a la Generalitat de Catalunya d’equips d’intervenció i mediació que 
puguin actuar a tot el territori de Catalunya per fer front a l’emergència social i els 
desnonaments, i valorar la idoneïtat de posar en marxa programes i mesures d’ajuts 
a petits propietaris que permetin mantenir a les famílies vulnerables a les seves llars 
per part del departament competent en la protecció de drets socials.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 10

Participar en la revisió dels procediments relacionats als desnonaments de famí-
lies vulnerables amb l’objectiu de reduir mesures policials sent substituïdes en tot el 
possible amb mesures socials preventives, de reallotjament i de mediació.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 12

Adequar el context regulador per a reconèixer la disponibilitat i l’assequibilitat 
d’habitatge com un objectius d’interès general que justifica exigir límits temporals i 
la caducitat de les llicències d’activitat d’arrendament turístic de curta durada, en 
els municipis on s’hagin justificat límits per raons urbanístiques.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou punt

Demanar a la Generalitat de Catalunya que sol·liciti al Gobierno de España la 
pròrroga de la suspensió de desnonaments de famílies vulnerables en propietats de 
grans tenidors del Real Decreto 37/2020 fins al 1 de gener del 2022, degut a que 
la situació d’emergència social provocada per la COVID es perllonga més enllà de 
l’estat d’alarma.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou punt

El Parlament de Catalunya valora com a imprescindible la Llei 11/2020 de con-
tenció de rendes d’habitatge, i més en el moment actual d’emergència habitacional, 
i després d’uns mesos d’estar en vigor a les àrees amb mercat d’habitatge tens. Per 
això manifesta tot el seu rebuig als posicionaments que tenen per objectiu derogar 
o suspendre aquesta Llei, i més considerant que no hi ha ni s’ha proposat a nivell 
estatal cap altra eina equivalent malgrat l’actual govern de l’Estat s’hi havia com-
promès.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus
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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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 5146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

GRUP MIXT (REG. 5146)

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

tada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la política per a posar fi a l’ocupació il·legal d’habitatges (tram. 302-
00008/13).

Esmena 1
Grup Mixt
D’addició d’una nova lletra B bis

B bis. El Parlament de Catalunya insta el gobierno de la Generalitat a solicitar 
al gobierno de España las modificaciones legales oportunas que permitan el desalo-
jo de un inmueble ocupado de forma ilegal en el plazo de 24 horas.

Esmena 2
Grup Mixt
D’addició d’una nova lletra H bis

H bis. El Parlament de Catalunya insta el gobierno de la Generalitat a revisar 
el protocolo policial de actuación ante la ocupación ilegal de viviendas para agili-
zar la respuesta cuando la ocupación proviene de mafias que persiguen, entre otros, 
beneficios de índole económica, incrementando al mismo tiempo la vigilancia y el 
control sobre estas mafias.

Esmena 3
Grup Mixt
D’addició d’una nova lletra K bis

K bis. El Parlament de Catalunya insta el gobierno de la Generalitat a reforzar 
la protección social que presta directamente la Generalitat, así como la que se pres-
ta a través de los ayuntamientos, ante las ocupaciones que vienen motivadas por 
motivos sociales y/o económicos sobrevenidos, buscando de forma prioritaria solu-
ciones a estas familias a través del parque público de viviendas de la Generalitat y 
ayuntamientos.

Esmena 4
Grup Mixt
D’addició d’una nova lletra L bis

L bis. El Parlament de Catalunya insta el gobierno de la Generalitat a impulsar 
los cambios normativos necesarios para garantizar la convivencia pacífica y la se-
guridad de las comunidades de propietarios que la ven perturbada como consecuen-
cia de las ocupaciones ilegales.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu; Lorena Roldán Suárez, dipu-

tada, G Mixt
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.01. Mesa del Parlament

Composició de la Mesa del Parlament
398-00001/13

ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA PRIMERA DE LA MESA DEL PARLAMENT

Ple del Parlament, 16.06.2021, DSPC-P 10

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 16 de juny de 2021, atesa la vacant 
en el càrrec de la vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament, ha elegit la dipu-
tada Alba Vergés i Bosch per a ocupar aquest càrrec, d’acord amb l’article 46 del 
Reglament.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Presidència del Parlament 
Atès que el diputat Joaquim Calatayud Casals ha complert els requisits que esta-

bleix l’article 23.1 del Reglament (credencial: reg. 5476; acatament de la Constitució 
i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya: reg. 5653; declaració d’activitats i béns: reg. 
5654 i 5655), es constata i es manifesta que ha accedit al ple exercici de la condició 
de parlamentari.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2021 
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 5656 / Coneixement: Presidència del Parlament, 16.06.2021

A la Mesa del Parlament
Joaquim Calatayud Casals, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Regla-

ment del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2021
El diputat, Joaquim Calatayud Casals; vist i plau, Mònica Sales de la Cruz, por-

taveu, GP JxCat

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Reingrés al servei actiu i declaració de serveis especials 
d’un funcionari de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 15.06.2021

Secretaria General
Per acord de la Mesa del Parlament, del 30 de març de 2021, Joan Ridao Martín 

va ser cessat com a lletrat major del Parlament de Catalunya i va ser declarat en la si-
tuació administrativa d’excedència voluntària per incompatibilitat de la plaça de lletrat 
del Parlament de Catalunya amb la plaça de professor agregat permanent de la Univer-
sitat de Barcelona a què va ser nomenat, amb efectes de l’1 d’abril de 2021.

Per mitjà del Decret 159/2021, del 8 de juny de 2021, del Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, Joan Ridao Martín ha estat nomenat 
director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern i ha obtingut una excedència forçosa 
de la Universitat de Barcelona, de manera que finalitzen els motius que van donar 
lloc a la declaració de la situació administrativa d’excedència voluntària per incom-
patibilitat.

Així mateix, a la vista del nomenament de Joan Ridao Martín com a director 
de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, i d’acord amb el que disposa l’article 69.b 
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya sobre la de-
claració de la situació de serveis especials dels funcionaris del Parlament quan són 
nomenats per a ocupar càrrecs polítics o de confiança en qualsevol administració 
pública.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Primer. Aprovar el reingrés al servei actiu de Joan Ridao Martín com a fun-

cionari de carrera del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya, amb efectes del  
9 de juny de 2021.
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Segon. Declarar Joan Ridao Martín en la situació administrativa de serveis espe-
cials amb efectes de la mateixa data.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-
curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
El secretari general, Xavier Muro i Bas

Resolucions de cessament i nomenament de personal eventual 
del Parlament de Catalunya

ASSISTENTS DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA

Resolució de nomenament d’Anna Domingo Molló com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 14 de juny de 2021, el president del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
ha proposat nomenar Anna Domingo Molló assistent de tipus 2 del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, com a personal eventual.

De conformitat amb els acords de la Mesa Ampliada del 21 de desembre de 2020 
i del 3 de març de 2021, les funcions d’aquest càrrec de confiança són l’assistència, 
l’assessorament i el suport al grup parlamentari per al qual ha estat nomenat.

D’acord amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern in-
teriors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la 
normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Anna Domingo Molló assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya, com a personal eventual, amb efectes del 15 de juny de 2021, 
amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb 
el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octu-
bre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l’endemà de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la 
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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Resolució de cessament i nou nomenament de Marc López Ventura 
com a personal eventual del Parlament de Catalunya

El 13 d’abril de 2021, Marc López Ventura va ser nomenat assistent de tipus 2 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual de la tret-
zena legislatura.

El president del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya ha presentat una pro-
posta perquè es nomeni Marc López Ventura assistent de tipus 3 del Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya.

De conformitat amb els acords de la Mesa Ampliada del 21 de desembre de 2020 
i del 3 de març de 2021, les funcions d’aquest càrrec de confiança són l’assistència, 
l’assessorament i el suport al grup parlamentari per al qual ha estat nomenat.

D’acord amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern in-
teriors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la 
normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Marc López Ventura com a assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya amb efectes del 15 de juny de 2021 i nomenar-lo assistent de 
tipus 3 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya com a personal eventual, amb 
efectes de la mateixa data.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que 
disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del pro-
cediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.95. Altres informacions

Credencial del diputat Joaquim Calatayud Casals

PRESENTACIÓ

Reg. 5476 / Coneixement: Presidència del Parlament, 16.06.2021

Credencial de diputat
Don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral 

Central, expido la presente credencial expresiva de que ha sido designado diputado 
del Parlamento de Cataluña Don Joaquim Calatayud Casals por estar incluido en la 
lista de candidatos presentada por Junts per Catalunya a las elecciones al Parlamen-
to de Cataluña de 14 de febrero de 2021, en sustitución, por renuncia, de don Eusebi 
Campdepadrós i Pucurull.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 15 de junio de 2021.

Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Central
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