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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 d’ampliació de les mesures urgents per fer front
a l’emergència habitacional
202-00005/13
PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP
Reg. 4234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del
Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent:
A l’hora sol·licitem que d’acord a l’article 107 del Reglament del Parlament de
Catalunya, es tramitin per urgència extraordinària.
Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a
l’emergència habitacional
Exposició de motius
I

Catalunya és una de les comunitats autònomes més afectades per la crisi econòmica que l’Estat espanyol pateix des del 2008. Segons dades de la darrera Enquesta
de Població Activa del quart trimestre de 2020, la taxa d’atur és del 13,87 per cent
–un 38,14 entre les joves de 16 a 24 anys–, amb 537.900 persones desocupades, un
70 per cent de les quals no rep cap subsidi o prestació. Segons l’Institut d’Estadística
de Catalunya, al quart trimestre del 2020, més de 152.400 llars tenen tots els membres a l’atur, i 97.100 d’aquestes llars no perceben cap ingrés.
Aquesta situació d’emergència social ha estat i és especialment greu en l’àmbit
de l’habitatge. Les estadístiques oficials dels últims tretze anys sobre els efectes de
la crisi econòmica sobre el poder judicial del Consell General del Poder Judicial
mostren que, després dels milers de desnonaments hipotecaris practicats entre 2008
i 2012, sumat al sobreendeutament o adquisició d’un deute exorbitant, emergeix
una nova onada de llançaments de lloguers impulsada per les reformes legislatives
realitzades entre 2009 i 2013 –principalment, acceleració del procediment judicial
i reducció de la durada dels contractes–, desembocant en un pic de desnonaments
enton el 2013. Del 2013 al 2019, tot i disminuir anualment respecte del primer, les
quantitats totals de desnonaments són molt superiors a les del període 2008-2013,
entrant en una fase d’altiplà que es manté actualment, sostinguda entre d’altres, per
la pujada dels preus dels lloguers, les milers d’unitats familiars hipotecades que van
accedir a un arrendament després d’ésser desnonades, i amb una contribució important dels desnonaments o desallotjaments de persones expulsades durant les primeres onades, que, davant la falta d’alternatives públiques, accediren sense títol als
habitatges buits que van acumular les entitats financeres com a resultat dels milers
de desnonaments executats. Les xifres de desnonaments van augmentar un 308 per
cent, passant dels 3.926 el 2008 als 16.008 el 2013, i els llançaments totals del període 2013-2019 van mantenir unes xifres absolutes molt superiors a les del període
2008-2012, mantenint-se sempre per sobre dels 12.000 anuals.
3.01.02. Proposicions de llei
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En paral·lel i segons les dades publicades pel Departament de Territori i Sostenibilitat i en base l’explotació estadística de les fiances de lloguer de l’Incasól l’augment dels preus dels lloguers ha estat constant i molt notable, augmentant un 8,3 per
cent del 2008 al 2020 i un 35,5 per cent els darrers set anys, i situant-se el lloguer
mitjà a finals del 2020 en 734 euros a Catalunya, 842 a l’àmbit metropolità i 965
euros a la ciutat de Barcelona. L’any 2019 el 68 per cent dels desnonaments ja foren
de lloguers, mentre el 21 per cent foren hipotecaris i segueixen sense existir dades
oficials sobre la pèrdua de l’habitatge habitual al qual s’accedeix sense títol, de forma precària i insegura. Actualment, a Catalunya, les unitats familiars que ingressen
quantitats menors al 2’5 IRSC a Catalunya (1.747,4 euros), definit com el topall legal
per sota del qual es troben en exclusió residencial, han de destinar un 42 per cent
dels ingressos a pagar el lloguer mitjà del 2020, mentre les disposen per exemple
d’un salari i mig referenciat al SMI de 2020 (1.425 euros), han de realitzar un sobreesforç per pagar un lloguer mitjà destinant-hi un 51,5 per cent dels seus ingressos, incomplint les recomanacions internacionals o el propi article vuitè de la Llei
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit
de l’habitatge i la pobresa energètica de Catalunya.
El manteniment d’aquesta situació d’emergència habitacional i la insuficiència de
l’acompanyament públic en forma d’ajudes o habitatge social destinat a les persones
afectades, contrasten amb els beneficis que, encara avui dia, declaren les entitats financeres, així com amb les xifres del rescat bancari. Segons el Tribunal de Cuentas
a 31 de desembre de 2018, l’import dels recursos compromesos en la reestructuració
bancària entre 2009 i 2018 era de 122.754.000 d’euros, mentre el cost es calculava
en 66.577.000 d’euros. L’informe «Emergencia habitacional en el Estado español»,
publicat per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i l’Observatori DESC el
2013, feia palès que algunes de les entitats financeres que més desnonen són precisament les que han concentrat la major part d’ajudes públiques, tendència que es va
mantenir els anys posteriors. Alhora, els fons d’inversió o grans tenidors que han adquirit el patrimoni immobiliari de les entitats financeres rescatades, tenen un protagonisme molt significatiu en els processos de pèrdua de l’habitatge habitual. Segons
el Ministeri de Foment, a 31 de desembre del 2019, 75.685 pisos nous per estrenar
resten buits a Catalunya, quantitat només superat per la Comunitat Valenciana i que
representa un 16,56 per cent de l’estoc total d’habitatges nous sense vendre a tot l’estat. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya xifra
el nombre d’habitatges de Catalunya que està en mans de grans tenidors –persones
o empreses que tenen la titularitat de més de 10 pisos– i que fa més de dos anys que
estan desocupats l’any 2020 en 27.558 immobles.
Per altra banda, la pandèmia ha impactat i afectarà en el futur a la situació
d’exclusió residencial a Catalunya. Tot i que el principal impacte de la COVID19
ha estat sobre la salut, la necessitat de restringir l’activitat per aturar els contagis ha derivat en impactes molt importants sobre l’economia i la societat. En són
exemples la caiguda del PIB a nivell estatal del 11 per cent el 2020 i del 11,4 a
Catalunya, o els 172.735 treballador i treballadores catalanes afectades per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) segons dades del Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pel tancament del 2020, mesura de
protecció que amortigua l’atur. A Catalunya els acomiadaments han afectat 7.936
persones l’any 2020 i a 6.238 treballadores tan sols durant el primer quadrimestre
del 2021, tendència que es pot agreujar quan s’aixequin les suspensions de contracte o reduccions de jornada vinculades a causes de força major (majoritàriament
ERTO), amb data de finalització fixada pel 31 de setembre del 2021.
L’accés i manteniment de l’habitatge habitual s’ha vist notablement afectat pels
impactes econòmics de la pandèmia, doncs té una connexió directa amb els ingressos de les famílies, afectades per la recessió econòmica i l’atur. Tot i les mesures
normatives específiques, a nivell català i estatal, aprovades per aturar temporalment
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la pèrdua de l’habitatge habitual durant la pandèmia, segons el CGPJ el 2020 han estat practicats 5.737 desnonaments, en plena emergència sanitària, el 73 per cent dels
quals han estat de lloguers, mentre que els hipotecaris es mantenen en iguals percentatges que el 2019 en un 21 per cent. Indubtablement es tracta de xifres impactants,
més tenint en compte que el 14 de març es van aturar a la pràctica durant quasi tres
mesos els llançaments degut a la suspensió dels terminis processals establerta del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, reprenent-se el 4 de juny per mitjà del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que
se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. En ple estat d’alarma i amb crides
a confinar-se per part de les autoritats sanitàries, es van practicar a Catalunya 220
desnonaments el segon trimestre, d’abril a juny, 707, el tercer trimestre, de juliol a
setembre, i 1.495 el quart trimestre, d’octubre a desembre.
El risc a què ens enfronten els impactes de la pandèmia, en general, però també
i en especial en el camp de l’habitatge, és que aquests es tradueixin en un agreujament no conjuntural de la situació d’emergència sostinguda en el temps, aprofundint
i/o consolidant la crisi habitacional precedent. A més, apareix la paradoxa en què la
situació actual de pandèmia i confinaments ens ha obligat encara més a mirar «cap
a dins» dels nostres habitatges i les seves condicions, i ha fet més crua, si hi cap, la
situació de les persones que no en disposen o de les que, disposant d’una llar, estan en risc de perdre-la per un desallotjament imminent. Tal i com han afirmat alts
responsables de Nacions Unides en matèria de drets fonamentals, l’habitatge és la
primera línia de defensa davant el brot de COVID-19.
De 2008 a 2020 s’han practicat pel cap baix ja 135.739 desnonaments a Catalunya, el que equival a 336.633 persones desnonades en tretze anys, 25.895 l’any, segons el tamany mitjà de les llars catalanes. Les crisis econòmiques s’associen històricament a crisis habitacionals, però l’exclusió residencial actual ha esdevingut una
problemàtica social de primer ordre i de dimensions desconegudes en la història
recent, almenys en tan grans magnituds i tan sols comparable a les precàries condicions habitacionals resultants de l’onada migratòria del període 1950-1975, concentrada sobretot a Barcelona, l’àrea metropolitana i les grans ciutats
Després de tretze anys des de l’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi, el
que s’ha conegut com a emergència habitacional per remissió al seu caràcter sobrevingut, ha canviat i adopta un caràcter semipermanent, en forma de crisi habitacional profunda, de trets estructurals i sobre la que cal intervenir amb determinació.
Les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia global sobre el dret a l’habitatge i en concret traduïda en processos de pèrdua de l’habitatge, converteix en
encara més peremptori actuar. Com a exemple i degut a l’excepcionalitat de l’estat
d’alarma, el 2020 s’han practicat 6.709 desnonaments menys que el 2019, els quals
potencialment es restituaran, i poden resultar, si no s’atura amb mesures extraordinàries, en el major pic de desnonaments ocorregut des del 2008, que se situaria en
aproximadament 19.000 desnonaments anuals –el pic de 2016 fou de 16.000–, si
sumem els procediments que no s’han executat el 2020 amb el mateix nombre de
desnonaments que el 2019, per a l’any 2021, i el mateix pot succeir el 2022.
II

La Generalitat de Catalunya, fent ús de la competència exclusiva que li atribueix
l’article 137.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya en matèria d’habitatge, va aprovar la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Aquesta Llei constitueix l’eix vertebrador de les polítiques públiques en matèria d’habitatge. L’activitat
legislativa i reglamentària posterior s’ha orientat a posar en marxa instruments ja
previstos en aquesta Llei i a regular noves eines jurídiques per donar resposta ade3.01.02. Proposicions de llei
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quada als nous requeriments derivats dels canvis produïts en matèria d’accés a l’habitatge, provocats fonamentalment per l’impacte de la crisi econòmica iniciada poc
després de la seva entrada en vigor. Per això, l’activitat normativa esmentada s’ha
centrat de manera molt especial en l’atenció a les persones en situació de risc d’exclusió residencial i d’emergència social en aquesta matèria.
N’és el principal exponent, la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, en especial per les mesures amb la finalitat d’aturar els desnonaments de persones en situació d’exclusió residencial i dotar de seguretat en la tinença a les unitats familiars que
han enfrontat situacions de risc de pèrdua de l’habitatge habitual a través de lloguers
socials, ja sigui mitjançant arrendaments a preus taxats per part de grans tenidors
i/o de reallotjaments per part de les administracions públiques. L’esmentada norma,
sorgida d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) i aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, fou ampliada quatre anys després de la seva sanció a través
del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a
l’habitatge, per tal d’adaptar-la als nous supòsits en la pèrdua de l’habitatge habitual.
Tanmateix, ha sofert una trajectòria complexa, derivada de les successives impugnacions davant el Tribunal Constitucional, les quals han obstaculitzat la seva aplicació
plena, la darrera d’elles centrada en la renovació dels lloguers socials que s’extingeixen, i en els lloguers socials obligatoris per grans tenidors per extincions de contracte d’arrendament i en alguns casos d’ocupacions d’habitatges d’entitats financeres o
similars, introduïts pel mencionat Decret llei i en tots els casos aplicats sobre habitatge habitual, unitats familiars en situació d’exclusió residencial i en habitatges de
grans tenidors o entitats financeres. En qualsevol cas, es tracta de mesures àmpliament reclamades i reconegudes tant pels professionals, com per la ciutadania, així
com per les administracions públiques i en especial, pels Ajuntaments.
Tot i les mesures legals adoptades, l’accés a un habitatge digne i adequat per a
una part significativa de la població continua sent extremadament dificultosa, encara menys després dels impactes –encara desconeguts– de la pandèmia. A aquesta
incertesa s’afegeix la de la mateixa evolució de la conjuntura econòmica. En efecte,
segons el criteri del legislador, expressat al Preàmbul del Decret llei 17/2019, de 23
de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge: els instruments
ordinaris que ofereix la legislació en matèria d’habitatge i també d’urbanisme es
mostren insuficients per resoldre la situació extrema que es pateix actualment en
aquest àmbit. Aquests instruments s’han de reforçar, redefinir o ampliar de manera
urgent per tal d’encarar-la amb diversos elements que permetin, en conjunt, incrementar de manera efectiva l’oferta general d’habitatges a preus moderats i, en especial, d’habitatges de protecció pública en règim de lloguer, així com facilitar-ne
l’accés a la població amb recursos econòmics insuficients.
En aquest sentit, s’identifica el nivell baix en la promoció d’habitatge protegit
existent des de l’any 2007, tant pel que fa als promotors públics com als promotors
privats. A més, el baix nivell de promoció d’habitatge protegit contrasta amb la seva
elevada demanda, reflectida al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció
Oficial (RSHPO), de la Generalitat i de Barcelona, les inscripcions en el qual experimenten un increment constant de sol·licitants. En menys de cinc anys, els sol·licitants s’han incrementat en 100.000 persones, i s’han sobrepassat els 140.000 inscrits
en el mes de desembre de 2020 pel que fa als RSHPO de Catalunya.
Alhora, i més enllà de la promoció d’habitatges de protecció pública es fa palesa una disminució de les possibilitats que les administracions públiques tenen per
ampliar el parc públic d’habitatges. Per exemple, a través de l’exercici del dret de
tanteig i retracte, previst al Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d’execució hipotecària. Ho corrobora l’anàlisi de les dades del Registre d’habitatges
buits i ocupats sense títol habilitant, que, en tant sols quatre anys, ha passat de quasi
8
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50.000 habitatges registrats a 23.000 el mes de febrer de 2019. Malgrat que el parc
d’habitatge destinat a polítiques socials s’ha incrementat lleugerament els darrers
anys, el conjunt se situa al voltant del 2 per cent del parc d’habitatge existent a Catalunya i, per tant, lluny de la mitjana dels principals països de la Unió Europea. El
dèficit acumulat d’habitatge amb preu assequible de què es disposa, justifica la necessitat d’adoptar mesures de xoc immediates per fer front a la pèrdua de l’habitatge
que no admeten demora.
La saturació de les meses catalana i locals de valoració de situacions d’emergència econòmica i social, així com els llargs períodes d’espera per a les adjudicacions
o els reallotjaments temporals, constitueixen un indicador essencial de la necessitat
imperiosa de recuperar les mesures legals per aturar els desnonaments i estabilitzar
la situació de la població en exclusió residencial mitjançant lloguers socials. Actual
ment hi ha centenars d’adjudicacions pendents de les meses d’emergència a tota
Catalunya. Segons dades de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, més de 3.000
unitats familiars no van poder signar els corresponents lloguers social degut als
efectes de la sentència 16/2021 del Tribunal Constitucional en resposta a la impugnació del Decret-llei 17/2019 promoguda per vuitanta-sis diputats de el grup parlamentari popular l’any 2019 i publicada al BOE el 23 de febrer de 2021. Aquestes
unitats familiars es veuen abocades a processos de llançaments o desallotjaments
que se sumaran als que es reagendaran passat l’estat d’alarma, derivant en una més que
probable i alarmant onada de desnonaments.
Per altra banda, els pressupostos públics destinats a les polítiques d’habitatge es
mostren en perspectiva retrospectiva i en vista de la situació actual, clarament insuficients. En efecte, segons Eurostat, el 2018, els estats membres de la UE van gastar 78.333.000 d’euros de la despesa de les administracions públiques en habitatge i
serveis comunitaris, xifra que equival al 0,6% del PIB de la UE. Alhora, van gastar
gairebé 47.048.000 d’euros en despeses de protecció social relacionats amb l’habitatge (equivalent al 0,3% del PIB de la UE). Ambdues quantitats sumen un 0,9 per cent
del total del producte interior brut de la UE destinat a les polítiques d’habitatge i encapçalant el percentatge de despesa pública en la matèria sobre el producte interior
brut, trobem França, amb un 2%. A la cua hi ha Espanya, Itàlia, Malta i Eslovàquia,
amb un 0,5, i Àustria, Eslovènia, Estònia, Grècia i Suïssa amb valors que van del
0,4 al 0,2 per cent. Si es comparen els valors de França, amb algun dels que menys
destinen a aquest concepte, per exemple Espanya o Grècia, es mostra que l’estat que
més gasta en habitatge destina quatre vegades més de la despesa pública respecte
del seu PIB que Espanya i deu vegades més que Grècia. Així mateix, la despesa pública total a la UE després de la crisi del 2008 ha crescut de 98,4 euros per habitant
el 2008 a 115 el 2018, mentre que a l’Estat espanyol es reduïa de 45,3 a 27,3 euros
per habitant. És un consens ampli que cal invertir aquesta tendència a mig i llarg
termini, però de nou, es tracta d’un objectiu que demorarà temps i que no permet
respondre a l’emergència actual.
Paral·lelament, les administracions locals, per ésser més properes a les problemàtiques emergents de la ciutadania, han desenvolupat tot un seguir de nous serveis, oficines o dispositius municipals per prevenir o aturar els desnonaments. No
obstant, la dimensió de la problemàtica precedent i actual les manté constantment
desbordades i infradotades d’eines i recursos per fer front a la crisi habitacional i per
revertir l’exclusió residencial.
Pel que fa a les dinàmiques generals del mercat de l’habitatge, per efecte de la
crisi econòmica i les seves crues conseqüències, es constata la caiguda del crèdit
hipotecari i, conseqüentment, de l’accés a l’habitatge a través de l’endeutament i en
règim de propietat. En aquest context, és clar que l’accés a l’habitatge en règim de
lloguer, o qualsevol altra forma de cessió de l’ús equivalent, adquireix més rellevància en una situació desfavorable, caracteritzada pels preus de lloguer elevats i
creixents. Al respecte, el legislador ha plantejat també en d’altres normatives la ne9
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cessitat de dur a terme mesures immediates per moderar aquests preus a través de
l’augment general de l’oferta assequible o la contenció de rendes.
En definitiva, la situació descrita planteja un seguit de reptes d’enorme complexitat que corroboren nombrosos indicadors estadístics sobre desnonaments, habitatge
públic, habitatge social o d’emergència, pressupostos i inversió pública en habitatge,
els preus de lloguer, o la promoció d’habitatge protegit, elaborats pels serveis d’estudis de l’Administració de la Generalitat i altres institucions i organismes acadèmics
i econòmics de prestigi, així com els estudis i els treballs d’elaboració del Pla territorial sectorial d’habitatge, en tramitació en aquest moment.
El Pla territorial ha de ser el full de ruta que inspiri les polítiques d’habitatge
que s’engeguin els pròxims 15 anys a Catalunya, amb la finalitat de garantir el dret
a l’habitatge a les noves generacions de joves i a les noves llars que es formin. Per
això, proposa establir les bases per aconseguir tres objectius ambiciosos: incrementar fins al 15 per cent el parc d’habitatge social a 152 municipis de forta demanda
residencial, on viu prop del 80 per cent de la població catalana; ajudar les persones
i les famílies potencialment excloses del mercat de l’habitatge a accedir-hi en unes
condicions assumibles; i que el 5 per cent dels habitatges principals de tot el país
siguin destinats a lloguer social, per acostar Catalunya a les mitjanes de països europeus equivalents en població i potencial econòmic. Tanmateix, es tracta d’un instrument de planificació de les polítiques públiques amb un efecte a llarg termini i
per tant, no resol l’emersió dels processos de pèrdua d’habitatge que demanden ésser
resolts amb immediatesa i mesures excepcionals.
Al costat de la nova normativa per atendre l’exclusió residencial, les administracions públiques catalanes han desenvolupat una bateria de polítiques públiques
importants per amortiguar els efectes de la crisi de l’habitatge, tractant de remuntar
les necessitats conjunturals, i les mancances estructurals del model d’habitatge propi, molt distant dels sistemes de protecció que ofereixen els models més avançats
a nivell europeu. Alhora, a la crisi de l’habitatge que s’inicià i perdura a Catalunya
fa més d’una dècada, se sumen els efectes de la recessió i impactes de la pandèmia
sobre aquest dret fonamental.
El context descrit converteix en imprescindible avançar-se a actuals i futurs impactes, activant, amb vocació preventiva i perspectiva de drets, mesures legals i
polítiques públiques excepcionals que esmorteeixin el cop i puguin catalitzar els
canvis que resulten imprescindibles per no deixar ningú enrere i superar la crisi de
l’habitatge.
III

La manca de satisfacció de necessitats d’habitatge i energètiques bàsiques contradiu nombrosos compromisos internacionals.
En congruència amb la Declaració Universal dels Drets Humans, l’article 11 del
Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) reconeix el
dret de tota persona a un nivell de vida adequat per a ella mateixa i per a la seva família, incloent-hi l’alimentació, el vestit i l’habitatge, i també a una millora constant
de les seves condicions de vida.
Segons l’Observació General número 4 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i
Culturals de les Nacions Unides al PIDESC, el contingut del dret a l’habitatge comprèn l’accés permanent a recursos naturals i comuns, a aigua potable i energia per a
la cuina, la calefacció i la llum. El dret a l’aigua i al sanejament són reconeguts per
l’Observació General número 15, mentre que l’Observació General número 7 incorpora com a contingut del dret a l’habitatge la protecció contra els desallotjaments
forçosos i l’obligació dels poders públics de garantir el reallotjament adequat de les
persones sense recursos afectades per un desnonament.
El Comitè DESC de Nacions Unides, encarregat de vetllar per la salvaguarda
dels drets reconeguts al text original i el posterior desenvolupament introduït per
3.01.02. Proposicions de llei

10

BOPC 63
21 de juny de 2021

3.01.02. Proposicions de llei

les observacions generals, ha emès en els darrers anys un seguit de dictàmens on
insta l’Estat espanyol i tots els seus poders i administracions a garantir el dret a
l’habitatge i condemna específicament els desnonaments sense alternativa de col·
lectius vulnerabilitzats. Entre elles, destaquen els dictàmens E/C.12/61/D/5/2015
i E/C.12/66/D/37/2018.
Aquests drets específics generen diferents tipus d’obligacions per a les administracions públiques. En aquest sentit, l’Observació General número 3 afirma que han
de fer tots els esforços, fins al màxim de recursos disponibles, per a satisfer aquests
drets, atorgant prioritat als col·lectius més vulnerables, i que han d’assegurar-los no
només davant de l’Administració, sinó també enfront dels abusos que puguin cometre particulars.
Molts d’aquests drets i d’aquestes obligacions es troben emparats també per la
Constitució espanyola i per l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
La Constitució reconeix el dret a un habitatge digne i adequat i el vincula a l’obligació dels poders públics d’impedir l’especulació (article 47), imposa també als poders públics el deure de garantir que el dret de propietat no s’exerceixi de manera
antisocial (article 33) i subordina tota la riquesa, sigui quina sigui la seva titularitat,
a l’interès general (article 128). Aquesta obligació és especialment rellevant en el cas
de les entitats financeres i empreses que presten serveis econòmics d’interès general,
sobretot si han estat beneficiàries d’ajuts i subvencions de caràcter públic.
Així mateix, l’article 5 de l’Estatut disposa que totes les persones tenen dret
a viure lliures de situacions d’explotació i maltractaments, com les que, de facto,
comporten la manca d’un habitatge digne, el sobreendeutament o la impossibilitat
d’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas. L’article 30, de fet, determina que totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis
d’interès general. D’altra banda, i en els mateixos termes que el Pacte internacional
dels drets econòmics, socials i culturals, l’article 42.3 de l’Estatut obliga els poders
públics a vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de les persones,
especialment de les més vulnerables. En aquest sentit, l’article 148.1.3 de la Constitució atorga a les comunitats autònomes la potestat d’assumir competències en matèria d’habitatge, i efectivament l’article 137 de l’Estatut atribueix a la Generalitat
la competència exclusiva en aquesta matèria, com també li atribueix, per mitjà de
l’article 123, la competència exclusiva en matèria de consum. Aquestes competències fan possible que des Catalunya es pugui delimitar el dret a la propietat, tal i com
estableix l’article 33 de la Constitució, per tal de donar compliment a la funció social
que se’n deriva, a través del desenvolupament legislatiu.
Ja en el marc de la legislació catalana, la protecció del dret a l’habitatge i l’obligació d’eradicar-ne els usos anòmals, incloent-hi els habitatges buits, són objecte de
la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, l’article 4 de la qual determina que el conjunt d’activitats vinculades amb el proveïment d’habitatges destinats
a polítiques socials es configuri com un servei d’interès general per a assegurar un
habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans.
Posteriorment, la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, va originar la figura
del lloguer social obligatori per a famílies en situació de risc d’exclusió residencial
en els casos d’habitatges que fossin propietat de grans tenidors. Quatre anys després,
a través de l’impuls de les entitats socials, es va aprovar el Decret llei 17/2019, de
23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, que ampliava
els supòsits d’accés a aquesta figura del lloguer social, incloent expiracions del termini contractual en els casos d’arrendament i algunes situacions d’ocupacions sense
títol habilitant, així com la renovació dels lloguers socials que arribessin a la fi del
termini marcat.
El text fou aprovat per via d’un decret llei, degut a la necessitat urgent de comptar amb mesures que evitessin la pèrdua de l’habitatge a famílies clarament vulne11
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rabilitzades. El Tribunal Consitucional va anul·lar part de l’articulat a través d’una
sentència on argumentava exclusivament que la via del decret llei no era l’adequada
per a establir mesures d’aquesta tipologia, fet que obria la porta a recuperar el text
anul·lat en forma de llei.
A tal fi, s’aproven de nou aquells articles anul·lats per la sentència 16/2021, totalment necessaris en l’escenari actual de pandèmia, que pot derivar de ben segur en
una nova crisi social i econòmica de gran magnitud, que es traduirà si no s’habiliten
els mecanismes d’urgència adequats, en un agreujament cruent de la crisi habitacional precedent. I s’ha aprofitat per introduir algunes millores tècniques orientades
a agilitzar la sol·licitud i gestió dels lloguers socials obligatoris. Val a dir, a més,
que les mesures legals que ha adoptat el legislador a nivell català i estatal amb el fi
d’evitar la pèrdua de l’habitatge habitual, són totalment excepcionals i deixaran de
tenir vigència un cop s’aixequi l’estat d’alarma. Sis anys després de l’aprovació per
unanimitat de la Llei 24/2015, cal respondre al greu context actual i actualitzar la
norma a través d’un nou acord parlamentari, social i municipal, que protegeixi els
col·lectius més vulnerabilitzats de la nostra societat.
Les previsions d’aquesta llei emanen, alhora, de diferents mandats del Parlament
de Catalunya, com la Moció 4/XII sobre polítiques d’habitatge, aprovada pel Ple del
Parlament en sessió de 5 de juliol de 2018, la Resolució 92/XII sobre la priorització
de l’agenda social i la recuperació de la convivència, aprovada pel Ple del Parlament
en la sessió d’11 d’octubre de 2018, la Moció 13/XII sobre la pobresa infantil, aprovada pel Ple del Parlament en la sessió del passat 25 d’octubre de 2018, o la Resolució 133/XII sobre l’ocupació d’habitatges, aprovada per la Comissió de Territori del
Parlament de Catalunya en la sessió de 31 d’octubre de 2018.
La urgència de les mesures a què fa referència aquesta llei resulta de l’anàlisi del
context sobre el qual actua. Aquesta llei fa front als reptes immediats, que no admeten demora, atenent la gravetat de la situació descrita. Ho fa mitjançant mesures
de reforç urgents per evitar la pèrdua imminent de l’habitatge habitual de milers de
famílies a Catalunya, fonamentalment, mitjançant lloguers socials.
IV

La llei s’estructura en tres articles i una disposició transitòria. Fa referència a un
seguit de mesures en matèria d’habitatge que requereixen la modificació d’algunes
disposicions de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, de la Llei
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit
de l’habitatge i la pobresa energètica, així com de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió
residencial.
A l’article 1, relatiu a les mesures davant la desocupació permanent d’habitatges,
es regula aquesta situació constitutiva d’un incompliment de la funció social de la
propietat de l’habitatge. En aquest sentit, s’ajusten les definicions d’habitatge buit i es
regulen les competències per declarar la utilització o la situació anòmala dels habitatges i per requerir les persones responsables perquè adoptin les mesures necessàries
per corregir-les, així com per ordenar la seva execució forçosa en cas d’incompliment
del requeriment i, si escau, per sancionar la utilització o la situació anòmala quan sigui constitutiva d’una infracció administrativa en la matèria.
A l’article 2, i pel que fa a les modificacions que afecten la Llei 24/2015, de 29
de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica, s’estableix que les persones jurídiques passen a ser considerades
grans tenidors d’habitatge quan tinguin més de 10 d’habitatges, en lloc de la previsió
actual de disposar de més de 15 habitatges sota la seva titularitat, modificació que
adapta la norma a les recents mesures aprovades en l’àmbit estatal. Alhora, s’estén
el termini del mecanisme de la cessió obligatòria regulat a l’article 7 de la llei per
adaptar-lo a la legislació sobre arrendaments urbans.
3.01.02. Proposicions de llei

12

BOPC 63
21 de juny de 2021

També es regula la renovació obligatòria dels contractes de lloguer social quan,
finalitzada la seva durada màxima, els ocupants es trobin encara dins els paràmetres
legals d’exclusió residencial.
D’altra banda, es fa extensiva l’obligació de fer una proposta de lloguer social
abans d’interposar una demanda judicial amb relació a qualsevol acció executiva
derivada de la reclamació d’un deute hipotecari i altres demandes de desnonament
per venciment de la durada màxima del títol que legitima l’ocupació o per la manca
d’aquest títol en circumstàncies determinades. Per últim, s’amplia la durada mínima
dels contractes de lloguer social.
Finament, en base a l’experiència dels serveis municipals en la gestió de les sol·
licituds de lloguer social obligatori dels ciutadans beneficiats per la norma des de
la seva entrada en vigor fins a data d’avui, s’inclouen tres nous elements orientats a
garantir l’accés de les persones beneficiades per la norma al dret a un lloguer social
i facilitar la gestió i la tramitació de les sol·licitud de lloguer social.
A l’article 3, es modifica la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, amb l’objectiu d’assolir una major eficàcia en l’expropiació temporal d’habitatges buits per
causa d’interès social.
Article 1. Modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l’habitatge

1.1 Es modifica la lletra b de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta redactada de la manera següent:
«b) Romanguin desocupats de manera permanent i injustificada per un termini
de més de dos anys. Ni l’ocupació d’aquests habitatges sense títol habilitant ni la
transmissió de la seva titularitat no alteren la situació d’incompliment de la funció
social de la propietat.»
1.2 Es modifica la lletra d de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta redactada de la manera següent:
«d) No es destini a residència habitual i permanent de persones, si és un habitatge amb protecció oficial o un habitatge reservat per al planejament urbanístic a
aquest tipus de residència.»
1.3 Es modifica la lletra f de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta redactada de la manera següent:
«f) S’incompleixi l’obligació d’oferir una proposta de lloguer social abans d’interposar una demanda judicial en els termes que estableix la Llei 24/2015, de 29 de
juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica.»
1.4 S’afegeix un nou apartat, el 2 bis, a l’art. 5 de la Llei del dret a l’habitatge,
amb la redacció següent:
«2 bis. Els supòsits de les lletres b i d de l’apartat 2 suposen un incompliment del
deure de propietat de les edificacions de dedicar-les a usos compatibles amb l’ordenació territorial i urbanística.»
1.5 S’afegeix un paràgraf, el segon, a l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei del dret a
l’habitatge, amb la redacció següent:
«Tanmateix, les administracions competents poden declarar l’incompliment de
la funció social de la propietat dels habitatges quan, requerits els propietaris perquè adoptin les mesures necessàries per complir amb la funció esmentada, aquests
incompleixin el requeriment en el termini que s’hi estableixi. La declaració de l’incompliment de la funció social pot comportar l’adopció de les mesures d’execució
forçosa que la legislació en matèria d’habitatge estableix i, en els supòsits de l’apar-
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tat 2 bis, les establertes en la legislació en matèria de sòl, incloent-hi l’expropiació
forçosa en els casos establerts legalment.»
1.6 Es modifica la lletra a de l’apartat 1 de l’article 41 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta redactada de la manera següent:
«a) La desocupació permanent i injustificada a què fa referència l’article 5.2.b.
S’assimila a aquesta utilització anòmala la dels edificis inacabats amb destinació
final a habitatge, amb més del vuitanta per cent de les obres de construcció executades, després que hagin transcorregut més de dos anys des del finiment del termini
màxim per acabar-los.»
1.7. S’afegeixen tres nous apartats, el 6, el 7 i el 8, a l’article 42 de la Llei del dret
a l’habitatge, amb la redacció següent:
«6. Tanmateix, en el cas d’habitatges titularitat de persones jurídiques privades,
quan l’administració requereixi la persona responsable perquè adopti les mesures
necessàries per ocupar legalment i efectivament un o diversos habitatges perquè
constitueixin la residència de persones, ha d’advertir-li en la mateixa resolució que,
si l’habitatge no s’ocupa legalment i efectivament en el termini que estableixi, es
podrà exigir l’execució forçosa de les mesures requerides mitjançant la imposició
d’una multa coercitiva de mil euros per cada habitatge per lapses de temps d’un mes
mentre romanguin desocupats, amb un import màxim total del 50 per cent del preu
estimat de l’habitatge. En la situació assimilada relativa als edificis d’habitatges inacabats, el requeriment esmentat ha d’incloure les mesures necessàries per acabar
prèviament les obres d’edificació.
»7. En els supòsits establerts legalment, l’advertiment a què fa referència l’apartat
6 ha d’incloure la possibilitat de declarar l’incompliment de la funció social de la
propietat a l’efecte d’iniciar el procediment per a la seva expropiació forçosa.
»8. En el cas de transmissió de l’habitatge, el nou propietari se subroga en la posició de l’anterior a l’efecte d’assumir les conseqüències de l’incompliment de la funció social de la propietat, amb independència de quan es va iniciar la desocupació.»
1.8 Es modifica l’apartat 2 de l’article 113 de la Llei del dret a l’habitatge, que
resta redactat de la manera següent:
«2. L’import màxim total de les multes coercitives relacionades amb l’execució
forçosa d’obres no pot superar el 50 per cent del cost estimat per executar-les. En
altres supòsits, l’import esmentat no pot superar el 50 per cent de la multa sancionadora establerta per al tipus d’infracció comesa, sense perjudici del supòsit a què fa
referència l’article 42.6.»
1.9 Es modifica la lletra h de l’apartat 1 de l’article 123 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta redactada de la manera següent:
«h) Incomplir un requeriment perquè s’ocupi legalment i efectivament un habitatge perquè constitueixi la residència de persones.»
1.10. Es modifica la lletra f de l’apartat 1 de l’article 124 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta redactada de la manera següent:
«f) Negar-se a subministrar dades a l’Administració, obstruir o no facilitar les
funcions d’informació, control o inspecció, incomplir les obligacions de comunicació veraç de les dades que han de ser objecte d’inscripció en el Registre d’habitatges
buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant i en el Registre de grans tenidors
d’habitatge.»
1.11 Es modifica la lletra j de l’apartat 2 de l’article 124 de la Llei del dret a l’habitatge, que resta redactada de la manera següent:
«j) Incomplir en la formulació de la proposta obligatòria de lloguer social els requisits que estableix la definició del lloguer social de l’article 5.7 i de l’apartat 2 de
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la disposició addicional primera de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.»
1.12. S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-setena, a la Llei del dret a l’habitatge, amb la redacció següent:
«1. Es crea el Registre de grans tenidors d’habitatge, amb caràcter administratiu,
que depèn de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en el qual han de ser objecte d’inscripció les persones jurídiques que siguin susceptibles d’ésser considerades
com a grans tenidors, d’acord amb el que s’estableix a l’article 5 de la Llei 24/2015,
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
»La inscripció s’haurà de dur a terme en el termini d’un mes des de l’entrada en
vigor de la present llei o en el termini d’un mes des del compliment dels requisits
que fan néixer aquesta obligació.
»2. Els grans tenidors persones jurídiques hauran de comunicar a l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya el nombre i la relació d’habitatges dels que siguin titulars.
»3. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya col·laborarà amb els ens locals, comarcals i supramunicipals, i amb l’Administració de Justícia per tal de facilitar la consulta de les dades recollides en el mateix.»
Article 2. Modificació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica

2.1 Es modifica l’apartat 4 de l’article 5 de la Llei de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que resta redactat
de la manera següent:
«4. Les persones obligades a oferir el lloguer social obligatori han de notificar a
l’Ajuntament del municipi on està situat l’habitatge i a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya la comunicació que efectuïn a les persones afectades relativa al seu dret a
un lloguer social obligatori; així com l’oferta concreta a què fan referència els apartats 1 i 2, en el termini de tres dies hàbils des de la seva realització.»
2.2 Es modifica la lletra b de l’apartat 9 de l’article 5 de la Llei de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica,
que resta redactada de la manera següent:
«b) Les persones jurídiques que, per si soles o per mitjà d’un grup d’empreses,
siguin titulars de més de deu habitatges situats en territori de l’Estat, amb les excepcions següents:
»1r. Els promotors socials a què fan referència les lletres a i b de l’article 51.2 de
la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
»2n. Les persones que tinguin més d’un 50 per cent de la superfície habitable
de la propietat qualificat com a habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer.
»Als efectes de la consideració de l’existència d’un grup d’empreses, serà d’aplicació allò previst a l’apartat 1 de l’article 42 del Reial Decret, de 22 d’agost de 1885,
pel que es publica el Codi de Comerç.»
2.3 Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que resta redactat
de la manera següent:
«1. L’Administració pot resoldre la cessió obligatòria d’habitatges per un període
de set anys, per a incorporar-los al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials, en el cas d’habitatges buits que siguin propietat de persones jurídiques i sempre que es compleixin les condicions següents:
»a) Que el propietari de l’habitatge sigui subjecte passiu, no exempt, obligat al
pagament de l’impost sobre els habitatges buits, d’acord amb el que estableix la Llei
que regula aquest impost.
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»b) Que aquest subjecte passiu disposi d’habitatges buits en un municipi en què
hi hagi, com a mínim, una unitat familiar en una de les situacions de risc d’exclusió
residencial definides per aquesta llei sense solució pel que fa a l’habitatge.
»c) Que el propietari hagi incomplert el requeriment relatiu a l’obligació que
l’habitatge sigui ocupat legalment per constituir la residència de les persones, en
què s’advertia que, si no n’acreditava l’ocupació en un termini màxim d’un mes, es
podria declarar l’incompliment de la funció social de l’habitatge a l’efecte d’iniciar
el procediment per a la seva cessió obligatòria en els termes que regula aquest article.»
2.4 S’afegeix un nou article, el 10, a la Llei de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb la redacció següent:
«Article 10. Renovació dels contractes de lloguer social obligatori
»En els casos de lloguer social que arribin a la fi del termini contractual marcat,
les persones o unitats familiars afectades tenen dret a la formalització, per una única
vegada, d’un nou contracte segons les condicions que estableix la llei, sempre que se
segueixin trobant dins dels paràmetres d’exclusió residencial establerts a l’article 5.7
i així sigui acreditat pels mateixos afectats. A aquest efecte, el titular de l’habitatge
ha de requerir els afectats perquè presentin la documentació que ho corrobori amb
una antelació de quatre mesos abans de la data d’expiració del contracte.»
2.5. S’afegeix una disposició addicional, la primera, a la Llei de mesures urgents
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb la
redacció següent:
«Primera. Oferiment de proposta de lloguer social
»1. L’obligació a què fa referència l’article 5.2, d’oferir una proposta de lloguer
social abans d’interposar determinades demandes judicials, es fa extensiva en els
mateixos termes a qualsevol acció executiva derivada de la reclamació d’un deute
hipotecari i a les demandes de desnonament següents:
»a) Per venciment de la durada del títol jurídic que habilita l’ocupació de l’habitatge. La proposta de lloguer social és exigible durant un període de 6 anys, en el
cas que el gran tenidor sigui una persona física, i, de 12 anys, en el cas de persona
jurídica, ambdós comptadors a partir de l’entrada en vigor de la Llei d’ampliació de
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional.
»b) Per manca de títol jurídic que habiliti l’ocupació, quan aquesta manca de títol
provingui d’un procés d’execució hipotecària o de qualsevol acció executiva derivada de la reclamació d’un deute hipotecari contra l’actual ocupant de l’habitatge.
»c) Per manca de títol jurídic que habiliti l’ocupació, quan el demandant tingui
la condició de gran tenidor d’acord amb les lletres a i c de l’apartat 9 de l’article 5,
sempre que concorrin les circumstàncies següents:
»1r. Que l’habitatge es trobi inscrit en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges
ocupats sense títol habilitant o sigui susceptible d’ésser-hi inscrit.
»2n. Que els ocupants acreditin per qualsevol mitjà admès en dret que l’ocupació
sense títol es va iniciar abans de l’1 de juny de 2021.
»3r. Que els ocupants no hagin rebutjat cap opció de reallotjament social adequat en els darrers dos anys oferta per qualsevol administració pública o d’acord
amb l’article 5.2.
»4t. Que els serveis municipals emetin informe favorable sobre el compliment,
per part dels ocupants, dels paràmetres de risc d’exclusió residencial i sobre l’arrelament i la convivència en l’entorn veïnal.
»2. Els procediments iniciats en què no s’hagi acreditat la formulació de l’oferta
de lloguer social s’han d’interrompre per tal que aquesta oferta puguin ser f ormulada
i acreditada.
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»3. La durada mínima dels contractes de lloguer social a subscriure d’acord amb
el que estableix aquesta Llei ha de ser, com a mínim, igual a la prevista a la legislació d’arrendaments urbans i, en qualsevol cas, no pot ser inferior a cinc anys, en cas
que el titular de l’habitatge sigui una persona física, i a set anys si ho és una persona
jurídica.»
2.6 S’afegeix una disposició transitòria, la quarta, a la Llei de mesures urgents
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb la
redacció següent:
«Quarta. Acreditació de la situació de risc d’exclusió residencial per a la formalització dels contractes de lloguer social obligatori
»1. Mentre no es reguli per reglament la forma d’acreditar la situació de risc
d’exclusió residencial, les persones afectades han de presentar a les persones obligades a formular l’oferta de lloguer social, la documentació corresponent que acrediti
la seva identitat, els seus ingressos, la seva manca d’alternativa habitacional pròpia
i que es troben efectivament empadronades a l’habitatge.
»2. La documentació acreditativa de la situació de risc d’exclusió residencial, pot
ser lliurada, en nom de les persones afectades, pels serveis habilitats a aquest efecte
per les administracions públiques, com ara el Servei Ofideute de la Generalitat de
Catalunya.
»3. Mentre no es desplegui reglamentàriament aquesta Llei, les persones obligades a oferir un lloguer social a les persones en situació de risc d’exclusió residencial
disposen d’un mes per presentar-los l’oferta, a partir que hagin rebut la documentació acreditativa a què fa referència l’apartat 1. Si una vegada acceptada l’oferta de
lloguer social no es pot formalitzar el contracte de lloguer fins a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat, l’oferta continuarà vigent fins a la concessió de cèdula.»
Article 3. Modificació de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures
de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió
residencial

3.1 Es modifiquen els apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de l’article 15 de la Llei de mesures
de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que
resten redactats de la manera següent:
«1. Es pot aplicar l’expropiació forçosa per causa d’interès social a l’efecte de
dotar les administracions competents en la matèria d’un parc social d’habitatges assequibles de lloguer per atendre amb caràcter preferent les necessitats d’habitatge
de les persones que es troben en situació d’exclusió residencial o que estan en risc de
trobar-s’hi. Amb aquesta finalitat, és causa d’interès social l’incompliment de la funció social de la propietat, relativa a l’ocupació legal i efectiva de l’habitatge perquè
constitueixi la residència de les persones. Quan l’expropiació forçosa sigui només
de l’ús de l’habitatge, la seva durada ha de ser per un període de deu anys com a
màxim.
»2. Per aplicar l’expropiació forçosa per incompliment de la funció social de la
propietat a què fa referència l’apartat 1, cal la concurrència dels requisits següents:
»a) Que els immobles estiguin situats en les àrees indicades per l’article 12.5 de
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, o en els municipis que el
Govern declari per decret atenent les necessitats d’habitatge i el parc d’habitatges
disponibles. Per determinar aquests municipis, s’ha de donar audiència a les entitats
locals afectades i tenir en compte la participació del Consell de Governs Locals o de
les organitzacions associatives dels ens locals més representatives.
»b) Que els habitatges estiguin inscrits en el Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant, o siguin susceptibles d’estar-hi inscrits, o pertanyin a persones jurídiques que els hagin adquirit d’un titular d’habitatges inscrits en
el Registre en primera o ulteriors transmissions, encara que el titular actual sigui un
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fons de titulització d’actius o l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la transmissió
d’accions o participacions de societats mercantils.
»3. En el supòsit a què fa referència l’apartat 1, són administracions expropiants
els municipis i el departament competent en matèria d’habitatge. Poden ser-ne beneficiàries les entitats de dret públic que gestionin el parc social d’habitatges i les
entitats privades sense ànim de lucre que, d’acord amb la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l’habitatge, gestionin habitatges d’inserció o tinguin la condició de promotor social d’habitatges. Les administracions expropiants o, si escau, les
beneficiàries resten obligades a complir la funció social dels habitatges adquirits en
el termini d’un mes a partir del moment en què estiguin en condicions d’ús efectiu
i adequat.
»4. És requisit per iniciar el procediment d’expropiació a què fa referència
l’apartat 2 requerir prèviament la persona titular de l’habitatge afectat perquè compleixi amb l’obligació que sigui ocupat legalment per constituir la residència de
les persones, amb l’advertiment que, si no n’acredita l’ocupació en un termini màxim d’un mes, es podrà declarar l’incompliment de la funció social de l’habitatge
a l’efecte d’iniciar el procediment per a la seva expropiació i que, de conformitat
amb l’article 49.3 del text refós de la Llei del sòl i de rehabilitació urbana, el contingut del dret de propietat es reduirà en un 50 per cent del seu valor, la diferència
del qual correspon a l’Administració expropiant. L’Administració i la persona titular de l’habitatge poden convenir l’adquisició de l’habitatge o del seu ús temporal
lliurement i per acord mutu per destinar-lo al lloguer social en el termini de tres
mesos, supòsit en el qual conclou el procediment d’expropiació que s’hagués iniciat
i la cessió esdevé amistosa.
»5. Atenent la necessitat urgent que calgui satisfer, la resolució d’inici de l’expedient d’expropiació forçosa porta implícita la declaració d’ocupació urgent, als efectes del que estableix l’article 52 de la Llei sobre expropiació forçosa.
»6. Per determinar el preu just mitjançant l’acord de les parts, s’han de tenir en
compte els criteris de lloguer social establerts per l’article 5.7 de la Llei 24/2015.
Si no hi ha acord, el preu just ha de ser fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya
d’acord amb la seva normativa reguladora. En la determinació del preu just s’ha de
tenir en compte el cost de l’adequació de l’habitatge per conservar-lo en les condicions exigibles, d’acord amb l’article 30 de la Llei 18/2007.»
Disposició transitòria. Obligació d’oferir un lloguer social

L’obligació d’oferir un lloguer social a què fan referència la disposició addicional
primera i l’article 10 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, afegits per aquesta
llei, és d’aplicació també en el cas que els procediments judicials corresponents s’han
iniciat abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei i estiguin encara en tramitació.
Disposició final primera. Habilitació pressupostària

El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia
Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP; portaveus
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TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD
DE REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP ERC, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 4234).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procediment 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.

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol,
de la renda garantida de ciutadania
202-00006/13
PRESENTACIÓ: GP ECP
Reg. 4382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu, Jessica González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112
del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent:
Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol,
de la renda garantida de ciutadania
Exposició de motius

L’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que les persones o
les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda
garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb
les condicions que legalment s’estableixen.
Atesa la situació de crisi econòmica i d’emergència social a Catalunya, es va impulsar una iniciativa legislativa popular sobre la renda garantida de ciutadania per
promoure una llei que donés compliment a l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya. En aquest sentit, el 20 de juliol de 2017, el Parlament de Catalunya va
aprovar la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, amb la
finalitat d’assegurar els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiars
que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat.
En aquets 3 anys de vigència, la llei ha viscut alguna modificació i també el seu
desplegament reglamentari, però continua no donant resposta al gruix de les unitats
familiars que pateixen de situacions de risc de pobresa.
La irrupció de la pandèmia generada per la COVID-19 ha provocat un nou creixement en la taxa de risc a la pobresa, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol. Això ha fet accelerar l’aprovació d’una prestació de garantia de rendes per
part del nou govern espanyol.
El passat 1 de juny el BOE va publicar el Reial Decret Llei 20/2020, de 29 de
maig, pel qual estableixen l’ingrés mínim vital (IMV). És una prestació de la Seguretat Social que permetrà garantir ingressos a les famílies que es troben en situació
de pobresa a tot l’Estat.
La seva aprovació no fa desaparèixer la norma catalana, sinó que seran dues
prestacions de garantia d’ingressos compatibles. Això obliga a fer alguns canvis
necessaris per fer efectiva la complementarietat en tots els casos i per a augmentar
l’eficàcia de la suma de dues apostes importants per a protegir les famílies que ho
necessiten.
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La modificació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania que es planteja en
aquesta Proposició de llei pretén resoldre aquests buits per a facilitar la complementarietat de les dues prestacions de garantia de rendes, i maximitzar les possibilitats
d’arribar a col·lectius no atesos fins ara per la renda garantida de ciutadania, aconseguir una major atenció a les situacions sobrevingudes de pobresa i augmentar la
protecció a totes les famílies beneficiàries.
Alhora, i per a complir amb els mandats aprovats pel Parlament que cap euro
del Pressupost previst per a la renda garantida de ciutadania no deixi de destinar-se
a aquest propòsit, tot i l’estalvi de despesa que es pot tenir per efecte de l’entrada
en vigor de l’Ingrés Mínim Vital, la Proposició de llei planteja canvis en diversos
aspectes de la renda garantida de ciutadania per a millorar la seva capacitat de protecció, tant en cobertura de persones en situació de pobresa que se’n vegin beneficiades, com en quantitat aportada a cada unitat familiar. En especial destaca la voluntat
d’ampliar la cobertura de les famílies amb fills a càrrec (per ser una millor eina de
lluita contra la pobresa infantil, molt elevada al nostre país), d’eliminar condicionalitats i traves d’accés existents fins al moment en la RGC, d’ampliar la complementarietat amb les rendes del treball i de crear una nova prestació complementària de
la RGC que permeti cobrir les necessitats bàsiques d’accés a l’habitatge.
Amb aquest context i aquests objectius, la proposició de llei consta de 42 articles
que modifiquen l’articulat i disposicions addicionals, finals i transitòries i afegeix
dos annexos a la llei per a detallar les quantitats de la prestació bàsica de la Renda
Garantida i de la prestació econòmica complementaria per habitatge.
Article 1. De modificació de l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 14/2017,
de la renda garantida de ciutadania, que queda redactat de la següent
manera

Article 2. Finalitat i tipus de prestacions de la renda garantida de ciutadania
1. La renda garantida de ciutadania es una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica que es configura com una prestació garantida de dret
subjectiu i que té com a finalitat desenvolupar la promoció de la persona i el seu
apoderament i superar les condicions que l’han dut a necessitar aquesta prestació.
2. La renda garantida de ciutadania és un dret subjectiu, en els termes que estableix la llei, que consta de dues prestacions econòmiques i una prestació de serveis:
a) Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix
aquesta llei, per cobrir les necessitats bàsiques sense incloure les despeses d’accés
a l’habitatge.
b) Una prestació complementària per habitatge amb l’objecte de cobrir les necessitats relacionades amb l’accés a l’habitatge de les persones titulars de la renda
garantida de ciutadania.
c) Una prestació de serveis per a les persones que siguin beneficiàries de les prestacions econòmiques en forma de polítiques actives per facilitar itineraris, accions
i serveis d’inclusió i integració social per a les persones que necessiten acompanyament i suport de caràcter social, i també polítiques actives d’ocupació que garanteixin el dret de les persones a ésser ocupables.
Article 2. De modificació dels apartats 2 i 3 i addició d’un apartat 4
a l’article 3 de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania,
que queden redactats de la següent manera

Article 3. Característiques de les prestacions de la renda garantida de ciutadania
1. La prestació garantida, a què fa referència l’apartat 2.a de l’article 2, és una
prestació econòmica periòdica destinada a les persones i unitats familiars que no
disposen dels ingressos que els garanteixin els mínims per a una vida digna.
2. La prestació complementària per habitatge, a què fa referència l’apartat 2.b
de l’article 2, és una prestació econòmica periòdica i finalista, de caràcter temporal,
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destinada a les persones i unitats familiars que tenen greus problemes per fer front al
pagament dels costos per accedir a l’habitatge o allotjament on viuen.
3. La prestació de serveis de l’article 2 apartat 2 lletra c) es configura com un
dret de les persones beneficiàries de les prestacions econòmiques de la renda garantida de ciutadania que en cap cas no pot regular-se reglamentàriament com una
condició per accedir a les prestacions econòmiques.
4. La renda garantida de ciutadania, atenent l’objecte i la finalitat de la prestació,
no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció, en cap dels tipus de prestació que la conformen.
Article 3. De modificació de l’article 4 de la Llei 14/2017, de la renda
garantida de ciutadania, supressió de l’apartat 1, modificació de
l’apartat 4 i 5, addició de nou apartat 6, que queden redactats de la
següent manera

Article 4 Compatibilitats i caràcter complementari i subsidiari de la renda garantida de ciutadania
1. La renda garantida de ciutadania és compatible i complementària amb les
rendes del treball a temps parcial, quan els ingressos siguin inferiors al llindar de
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. Inicialment, només és compatible
per a les famílies monoparentals amb fills a càrrec i l’aplicació de la compatibilitat
fineix amb la generalització de la compatibilitat de la renda garantida de ciutadania
amb totes les rendes del treball derivades de contracte a temps parcial.
En aquest cas, la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania és per
l’import de la diferència entre les rendes del treball i l’import de la prestació.
2. La renda garantida de ciutadania és subsidiària de tots els ajuts, els subsidis,
les prestacions o les pensions de qualsevol administració a què puguin tenir dret els
titulars o beneficiaris de la prestació, i la renda garantida de ciutadania constitueix
la darrera xarxa de protecció social.
3. La renda garantida de ciutadania també és subsidiària dels ingressos de qualsevol mena a què puguin tenir dret els titulars o beneficiaris de la prestació, llevat
dels ingressos de les prestacions a què fa referència l’apartat 4.
4. Són compatibles amb la percepció de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, i no computen com a ingressos per a determinar el llindar
econòmic, les prestacions econòmiques o en espècie, públiques i privades de dependència o discapacitat, de beques escolars de menjador i transport, d’urgència per a
evitar desnonaments, de beques públiques per a estudiar (de batxillerat o universitàries) i les que existeixin o es puguin establir amb la finalitat explícita de complementar la renda garantida de ciutadania. Tampoc no es computen com a ingressos per a
determinar el llindar econòmic els ajuts econòmics no regulars i puntuals per part
de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, inferiors a dues vegades
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, que siguin acreditats degudament.
5. Els perceptors d’ajuts i prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació i els perceptors de pensions contributives i no contributives per invalidesa i per jubilació
de la seguretat social no tenen dret a la prestació econòmica de la renda garantida
de ciutadania, sens perjudici del que regula la disposició addicional tercera sobre
els supòsits de complementarietat. que els hi siguin complementats amb un complement de renda garantida de ciutadania per l’import necessari per a arribar a la
quantia de la renda garantida de ciutadania vigent en cada moment i, si s’escau,
la prestació complementària per habitatge, d’acord amb la Disposició addicional
Tercera de la present Llei.
6. Els perceptors de la prestació de l’ingrés mínim vital, prestació no contributiva
del sistema de la Seguretat Social, tenen dret a que els hi sigui complementat amb un
complement de renda garantida de ciutadania per l’import necessari per a arribar a
la quantia de la renda garantida de ciutadania vigent en cada moment i, si s’escau,
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la prestació complementària per habitatge, d’acord amb la Disposició addicional
Tercera de la present Llei.
Article 4. D’addició d’un l’article 4bis a la Llei 14/2017, de la renda
garantida de ciutadania

Article 4 bis. La compatibilitat de la renda garantida de ciutadania i la seva
compatibilitat amb les rendes del treball per compte aliè o per compte propi i altres
ingressos de rendes immobiliàries o mobiliàries
1. La renda garantida de ciutadania és compatible i complementària amb les rendes del treball per compte aliè o per compte propi i altres ingressos de rendes immobiliàries o mobiliàries quan els ingressos siguin inferiors al llindar de l’indicador de
renda de suficiència de Catalunya. En aquest cas, la prestació econòmica de la renda
garantida de ciutadania és per l’import de la diferència entre les rendes del treball,
mobiliàries o immobiliàries, i l’import de la prestació regulada a l’article 2 apartat
2. lletra a).
2. La generalització i l’efectivitat de la compatibilitat de la renda garantida de
ciutadania amb les rendes del treball assalariat a temps parcial es produirà amb
efectes del dia d’entrada en vigor de la present Llei.
3. La compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb el treball assalariat a temps complert es produirà d’acord amb allò que estableix la Disposició transitòria Segona sense perjudici de l’aplicació d’allò que preveu l’apartat 5 de l’article
10 i l’apartat 2bis de l’article 18.
4. Les persones que fins a la data d’entrada en vigor de la Llei 14/2017, de 20 de
juliol de la Renda garantida de ciutadania fossin beneficiàries de la renda mínima
d’inserció i l’estiguin compatibilitzant amb rendes de treball o altres ingressos de
rendes immobiliàries o mobiliàries en els termes establerts legalment, continuaran
gaudint de la compatibilitat.
5. La quantia de la renda garantida de ciutadania no pot ésser objecte d’increment com a conseqüència d’una reducció del temps de treball contractat per mitjà
del contracte de treball a temps parcial, llevat que es produeixi per raons acreditades de caràcter econòmic, tècnic, organitzatiu o productiu.
6. En el cas que els beneficiaris de la renda garantida de ciutadania accedeixin a
nous ingressos derivats de rendes de treball s’aplicarà la formula d’estímul als nous
ingressos que es defineix a l’article 18 apartat 2bis de la present llei.
Article 5. D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 6 de la Llei 14/2017, de
la renda garantida de ciutadania

Article 6. Unitat familiar
4. Llars amb més d’una unitat familiar.
1. En els casos en què s’acrediti degudament la situació excepcional, es pot concedir en una mateixa llar més d’una prestació de la renda garantida de ciutadania
a més d’una unitat familiar, quan els seus membres es trobin en alguna de les circumstàncies següents:
a) Acolliment provisional de familiars de fins a segon grau de consanguinitat o
afinitat, en casos excepcionals derivats d’una situació d’atur de llarga durada, o tenir a càrrec fills menors d’edat.
b) Situacions derivades de desnonaments.
c) Situacions que s’esdevinguin per violència masclista.
d) Altres situacions que l’òrgan tècnic consideri segons l’excepcionalitat de la urgència social de les persones, a proposta dels serveis socials de referència.
2. En el cas d’acolliments familiars en situació excepcional, tal com es defineix
en aquest article, els ingressos de la part de família que acull no es computen ni es
dedueixen.
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Article 6. De modificació dels apartats 1, 2 i 3 de l’article 7
de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que resten
amb el següent redactat

Article 7. Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania
1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, les
persones que compleixen els requisits següents:
a) Ésser majors de vint-i-un anys, o de divuit anys si es troben en alguna de les
situacions següents:
– Tenir menors o persones amb discapacitat a càrrec.
– Ésser òrfenes dels dos progenitors.
– Haver estat víctimes de violència masclista en l’àmbit de la llar.
– Tenir la condició de persona en situació de risc social; s’entén com a tal la
persona que es trobi en una situació molt limitadora de la seva autonomia personal
i integració social, derivada d’uns entorns socioeconòmics, familiars i comunitaris
especialment conflictius o plens de mancances. Aquesta circumstància requereix un
informe tècnic preceptiu i favorable dels serveis públics que en facin l’atenció i el
seguiment.
– Qualsevol altra situació o circumstància que s’estableixi per reglament.
b) Estar empadronat en un municipi i residir legalment a Catalunya. Aquest requisit no s’aplica a les dones que tenen permís de residència per reagrupament familiar i el perden com a conseqüència de divorci o separació, ni als catalans retornats,
ni a les persones i unitats familiars que acreditin fefaentment estar empadronats o
poden demostrar el seu veïnatge des d’un mínim de 3 anys abans de fer la sol·licitud
de la renda garantida de ciutadania. La Generalitat regularà en 6 mesos els requeriments d’acreditació fefaent.
c) Tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant els dotze mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud, sens perjudici del que estableix l’article 23 apartat 2.b. No es tenen en compte per al còmput d’aquest període
les absències justificades inferiors a un mes.
Queden excloses del compliment d’aquest requisit:
– Les dones que hagin hagut de marxar del seu lloc de residència per evitar maltractaments envers elles mateixes o els seus fills.
– Les persones víctimes d’explotació sexual o tràfic d’éssers humans si segueixen
un acord de treball vinculat a un procés d’emancipació i apoderament, amb un pronòstic de sortida en un termini no superior a 12 mesos, d’acord amb l’informe corresponent dels professionals del treball social i de suport social al servei residencial.
2. No tenen dret a la renda garantida de ciutadania les persones que es troben en
alguna de les circumstàncies següents:
a) Les persones que han cessat voluntàriament llur activitat laboral dins dels dotze mesos anteriors a la sol·licitud de la prestació.
b) Les persones afectades per un acomiadament o per una altra situació anàloga quan tinguin dret a una indemnització o prestació equivalent. En qualsevol cas,
aquestes persones tenen dret a la concessió provisional de la renda garantida de
ciutadania fins que percebin la indemnització laboral. Un cop percebuda la indemnització, han de tornar les prestacions de la renda garantida de ciutadania com a
màxim fins a l’import de la prestació que han percebut, sens perjudici d’actualitzar
la sol·licitud d’accés ala renda garantida de ciutadania si es compleixen els requisits.
c) Les persones que han percebut dins els darrers cinc anys qualsevol prestació
pública declarada indeguda per resolució administrativa ferma, per causes que els
són atribuïbles. Per a poder tornar a sol·licitar la renda garantida de ciutadania en
aquesta circumstància ha d’haver transcorregut, com a mínim, un any des de la presentació de la sol·licitud denegada.
d) Les persones que no han interposat una reclamació judicial amb relació a una
pensió d’aliments o compensatòria a la qual tenen dret però que no perceben, se
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n’exceptuen les dones que acreditin ser víctimes de violència masclista en els àmbits
de la parella o la família o altres casos que es determinin per reglament.
e) Les persones o unitats familiars que disposen de béns mobles o immobles suficients el valor o rendiments dels quals asseguren els mínims d’una vida digna segons el que disposa aquesta llei, llevat de l’habitatge habitual.
3. Tenen dret a la renda garantida, excepcionalment, les persones que no compleixen els requisits establerts però en les quals concorren circumstàncies extraordinàries per les quals es troben en una situació d’especial necessitat.
S’entén per situació d’especial necessitat o urgència, d’acord amb la definició establerta en l’article 12 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, qualsevol contingència que
té lloc o apareix en el transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix fer front
a les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la
unitat familiar a la qual pertany; persones que necessiten una actuació de suport i
urgència per causes objectives alienes a la seva voluntat, pels motius següents:
a) Imminència de desnonament o pèrdua de l’habitatge.
b) Violència masclista.
c) Malalties greus sobrevingudes.
d) Risc dels menors d’edat a càrrec.
e) Joves i adolescents en risc d’exclusió social imminent que pugui atemptar contra la seva vida o salut o que pateixin violència o maltractament, per la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
f) Persones que són víctimes d’explotació sexual o del tràfic d’éssers humans.
g) Persones amb altres situacions anàlogues que impliquin trobar-se en risc d’exclusió social imminent.
4. Les situacions descrites a l’apartat 3 d’aquest mateix article s’acrediten mitjançant l’informe tècnic preceptiu i favorable dels serveis socials públics competents
i de l’òrgan tècnic de la renda garantida de ciutadania.
Article 7. D’addició d’un nou apartat 3 bis a l’article 8 de la Llei 14/2017,
de la renda garantida de ciutadania

Article 8. Avaluació i acreditació del dret del sol·licitant o la unitat familiar a la
renda garantida de ciutadania.
3 bis. El Govern podrà demanar certificats de patrimoni i de rendes dels titulars
i beneficiaris en els seus països d’origen o anterior país de residència.
Article 8. De supressió dels apartats 3 i 4 i modificació de l’apartat 5 de
l’article 10 de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que
queda redactat de la següent manera

Article 10. Durada del dret a percebre les prestacions
3. La prestació complementària d’activació i inserció es percep des de l’inici del
dret a la prestació, juntament amb la prestació garantida i no condicionada, amb la
subscripció del compromís corresponent. La prestació és objecte de revisió al cap
de dotze mesos i se’n determina la continuïtat en funció dels informes preceptius.
4. L’incompliment per les administracions públiques competents de l’obligació
de proposar el corresponent pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social no
pot comportar la pèrdua de la prestació econòmica per part del titular o dels beneficiaris que hi puguin accedir. Si l’incompliment és imputable al titular o beneficiari,
s’extingeix aquesta prestació, sens perjudici del dret a tornar-la a sol·licitar al cap de
dotze mesos.
5. En el cas que un destinatari de la renda garantida de ciutadania accedeixi a
un lloc de treball a jornada completa, continua percebent prestació complementària
d’activació i inserció durant sis mesos la renda garantida de ciutadania d’acord amb
allò que estableix l’article 18 apartat 2 bis.
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Article 9. D’addició de nou apartat h a l’apartat 2, modificació de
l’apartat 3 de l’article 11 de la Llei 14/2017, de la renda garantida
de ciutadania

Article 11. Obligacions dels destinataris de la prestació econòmica
1. Els titulars i, si s’escau, els beneficiaris de la prestació de la renda garantida de
ciutadania tenen les obligacions següents:
[...]
h) Sol·licitar qualsevol altre ajut o bonificació al que tingui dret d’altres administracions o entitats, el titular o els beneficiaris, sens perjudici del que regula la nova
Disposició addicional Desena. La Generalitat publicarà anualment i comunicarà
telemàticament al titular la llista mínima d’ajuts que ha de comprovar si hi accedeix o hi pot accedir. La Generalitat desplegarà un simulador telemàtic per facilitar
aquesta tasca.
3. No es podran establir altres obligacions que les que fixa aquesta llei.
Article 10. De modificació dels apartats 1 i 3 de l’article 12 de la Llei
14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que resten redactats de
la següent manera

Article 12. Modificació i revisió de la prestació.
1. El canvi en les circumstàncies personals, econòmiques o patrimonials de
la persona titular de la renda garantida de ciutadania, o d’algun dels membres
de la unitat familiar, comporta la disminució o l’augment de la prestació econòmica garantida i de la prestació complementària d’activació i inserció, mitjançant la
revisió corresponent per l’òrgan competent.
2. L’òrgan competent per a la gestió de la renda garantida ha de fer una revisió
biennal, com a mínim, del compliment dels requisits per part dels beneficiaris de la
prestació, sens perjudici de la supervisió permanent i de les revisions que es considerin oportunes.
3. La modificació de la quantia de la prestació econòmica de la renda garantida
i de la prestació complementària d’activació i inserció a què fa referència l’apartat
1 té efectes econòmics a comptar del dia 1 del mes següent al mes en què s’ha produït el canvi de les circumstàncies que la justifiquen. En el cas que es produeixi una
modificació d’import a la baixa, el titular de la prestació econòmica ha de retornar,
si escau, la quantitat percebuda indegudament des del dia 1 del mes següent al mes
en què s’ha produït la variació. Si la modificació és a l’alça, l’òrgan competent ha
d’abonar, com a endarreriment, les diferències pendents de percebre des del dia 1
del mes següent al mes en què s’ha produït la variació.
Article 11. De modificació dels apartats 1, 2 i 3 de l’article 13 de la Llei
14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que queda redactat de la
següent manera

Article 13. Suspensió de la prestació
1. La percepció de la renda garantida de ciutadania se suspèn per qualsevol de
les causes següents:
a) Per l’obtenció d’un treball temporal a jornada completa, sens perjudici del que
estableix l’article 10.5.
b) Per la percepció, amb caràcter temporal, d’ingressos econòmics, no salarials,
per un import igual o superior a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya
aplicable en cada moment.
c) Per l’incompliment injustificat dels requeriments de l’òrgan competent per a
la gestió de la prestació quan aquest òrgan vulgui comprovar si continuen existint
els requisits per a tenir-hi dret. En aquest cas, la durada màxima de la suspensió és
de dos mesos, transcorreguts els quals es declara l’extinció del dret si continua l’incompliment.
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d) Per no haver sol·licitat qualsevol altra prestació o ajut econòmic, contributiu o
no contributiu, a què la persona tingui dret, des que li fou aprovada la prestació de
la renda garantida de ciutadania, segons la llista facilitada per la Generalitat segons
article 11 h), i sense perjudici d’allò que preveu la Disposició addicional Desena
apartat 5 de la present Llei.
2. La prestació complementària d’activació i inserció se suspèn per l’incompliment de qualsevol de les obligacions que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 11,
i també per l’incompliment per part del beneficiari del pla d’inclusió social o d’inserció laboral.
3. La suspensió del dret a percebre la prestació econòmica de la renda garantida
de ciutadania i de la prestació complementària d’activació i inserció té efectes econòmics a comptar del dia 1 del mes següent al mes en què es dicta la resolució de
suspensió. La suspensió es manté mentre continuen existint les circumstàncies que
hi han donat lloc, però en cap cas per un període continuat de més de dotze mesos,
període després del qual s’extingeix la prestació i es pot tornar a sol·licitar.
Article 12. De modificació de l’apartat 1 de l’article 14 de la Llei 14/2017,
de la renda garantida de ciutadania, que queda redactat de la següent
manera

Article 14. Extinció del dret a rebre la prestació
1. El dret de percebre la prestació de la renda garantida de ciutadania i de la prestació complementària d’activació i inserció regulada a l’article 2, apartat 2, lletra a)
s’extingeix per les causes següents:
[...]
Article 13. De modificació dels apartats 1 i 2, addició d’un apartat 2bis,
supressió dels apartats 3, 4 i 5 i addició d’un apartat 6 a l’article 18 de
la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania

Article 18. Quantia de la prestació econòmica
1. L’import màxim de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, regulada a la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 2 i el llindar d’ingressos per a
percebre la prestació, inclosa la quantitat corresponent a la prestació complementària d’activació i inserció, és, quan es tracti d’una unitat familiar d’un sol membre,
del 100% de la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
2. En el cas que la unitat familiar del titular de la prestació de la renda garantida
de ciutadania consti de dos membres, l’import màxim mensual, inclosa la quantitat
corresponent a la prestació complementària d’activació i inserció, és del 150 % de la
quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya llevat de quan el titular
de la unitat familiar monoparental compatibilitza la prestació amb el treball a temps
parcial, en què el segon membre percep, inicialment, l’import fixat per l’apartat 3. si
el segon membre és major d’edat, i del 150 % de l’IRSC més 100 euros mensuals
si el segon membre és menor d’edat.
A partir del tercer membre de la unitat de convivència la quantia de la prestació
serà diferent en funció de si es tracta d’una persona menor o adulta i és la que s’indica a l’annex 1 de la present Llei.
2 bis. Renda garantida de ciutadania reduïda per l’activació i la inserció.
a) Si durant el temps en que s’esta cobrant la prestació econòmica de la renda
garantida de ciutadania regulada a l’article 2 apartat 2 lletra a) d’aquesta llei, les
persones titular o beneficiàries obtenen noves rendes derivades del treball per compte propi o aliè a jornada completa, la quantia de la prestació econòmica es reduirà,
en atenció als nous ingressos obtinguts, en les següents quanties:
– La quantia de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania es
reduirà mensualment en un màxim d’un 25% quan les noves rendes derivades del
treball siguin d’una quantia d’entre un i un i mig salari mínim interprofessional per
catorze mensualitats.
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– La quantia de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania es
reduirà mensualment en un màxim d’un 35% quan les noves rendes derivades del
treball siguin d’una quantia d’entre un i mig i dos salaris mínim interprofessional
per catorze mensualitats.
– La quantia de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania es
reduirà mensualment en un màxim d’un 50% quan les noves rendes derivades del
treball siguin d’una quantia superior a dos salaris mínim interprofessional per catorze mensualitats.
b) La quantia reduïda de la renda garantida de ciutadania que es derivi de l’aplicació de la fórmula de l’anterior apartat a) es cobrarà durant 6 mensualitats completes de treball.
c) La revisió es farà trimestralment amb dades la AEAT i la Seguretat Social.
Qualsevol diferència es liquidarà en la declaració anual posterior del IRPF.
d) Si durant el temps en que s’esta cobrant la prestació econòmica de la renda
garantida de ciutadania regulada a l’article 2 apartat 2 lletra a) d’aquesta llei, les
persones titular o beneficiàries obtenen noves rendes derivades del treball en quantia inferior al Salari mínim interprofessional per catorze mensualitats, la quantia
de la renda garantida de ciutadania és reduirà, tenint en compte les noves rendes,
en la quantia necessària per arribar fins al 100 % de la seva quantia, de forma
equiparable a la compatibilitat del treball a temps parcial amb la renda garantida
de ciutadania.
3. En el cas que la unitat familiar del titular de la prestació de la renda garantida
de ciutadania consti de més de dos membres, s’incrementa l’import màxim mensual
en cent euros per membre, fins al cinquè membre,
4. La prestació complementària d’activació i inserció té un import mensual de
cent cinquanta euros, i es modifica en la mateixa proporció en què variï l’indicador
de renda de suficiència de Catalunya vigent en cada moment. Només tenen dret a
aquesta quantitat els titulars i beneficiaris que subscriguin el compromís de seguir
el pla d’inserció laboral o d’inclusió social i compleixin les activitats detallades en el
pla de treball. El compliment del pla és avaluable periòdicament i de manera individualitzada.
5. L’import total de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania
no pot excedir en cap cas del 182 % de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent en cada moment ni pot ésser inferior al 10 % d’aquest indicador.
6. A partir de 1 de gener de 2021 els imports econòmics de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania regulada a la lletra a) de l’apartat 2 de
l’article 2 són els que s’indiquen a l’annex 1 de la present Llei.
Article 14. De modificació de l’article 20 de la Llei 14/2017, de la renda
garantida de ciutadania, que resta redactat de la següent manera

Article 20. Acords d’inclusió social i laboral
1. Les administracions públiques, en l’àmbit de llurs competències en matèria de
formació i ocupació, han d’impulsar i aplicar mesures orientades a afavorir i facilitar la incorporació a l’ocupació de persones o grups que, per llurs característiques,
no puguin o tinguin dificultats per accedir-hi en condicions d’igualtat, especialment
les persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
2. Els serveis de les administracions públiques tenen la responsabilitat d’assegurar el volum i la qualitat dels serveis associats als plans d’inclusió en funció de
llurs competències.
3. Les persones titulars i beneficiaries de la renda garantida de ciutadania tenen
dret a accedir als plans d’inserció, formació i ocupació que els hi siguin oferts.
4. Aquests plans s’hauran de dissenyar atenent-ne les característiques, les necessitats i les possibilitats específiques, i s’ha d’evitar d’incloure-hi actuacions o mesures innecessàries a fi de fomentar l’autonomia dels beneficiaris.
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5. En l’execució d’aquests plans, que hauran d’incloure mesures socials, formatives, laborals, educatives, de salut o d’habitatge, entre altres, hi podran participar
les entitats d’iniciativa social.
Article 15. D’addició d’un nou article 20bis a la Llei 14/2017, de la renda
garantida de ciutadania

Article 20 bis. La prestació econòmica complementària per habitatge com a dret
subjectiu.
1. La prestació econòmica complementària per habitatge, regulada a l’apartat
2.b de l’article 2 de la present Llei, és una prestació econòmica periòdica, de caràcter temporal, finalista, destinada a les persones i unitats de convivència beneficiàries de la prestació de la renda garantida de ciutadania per fer front a les necessitats relacionades amb el lloguer de l’habitatge o allotjament habitual. De fet és un
complement econòmic articulat a la prestació econòmica de la renda garantida de
ciutadania.
2. La prestació econòmica complementària per habitatge és un dret subjectiu de
totes aquelles persones i unitat de convivència beneficiàries de la renda garantida de
ciutadania i que compleixen els requisits específics per accedir-hi.
Article 16. D’addició d’un nou article 20ter a la Llei 14/2017, de la renda
garantida de ciutadania:

Article 20 ter. Característiques de la prestació econòmica complementària per
habitatge.
1. La prestació econòmica complementària per habitatge s’ha de destinar única i
íntegrament a cobrir les necessitats relacionades amb el lloguer de l’habitatge o accés a l’allotjament habitual, en qualsevol de les formes que pugui adoptar: lloguer,
sub o coarrendament, lloguer d’habitacions, etc.
2. La prestació econòmica complementària per habitatge és incompatible amb
qualsevol altre ajut econòmic públic o privat del mateix caràcter que pugui existir
amb la mateixa finalitat.
3. La prestació econòmica complementària per habitatge és intransferible
i inembargable.
Article 17. D’addició d’un nou article 20quarter a la Llei 14/2017,
de la renda garantida de ciutadania

Article 20 quarter. Requisits per accedir a la prestació econòmica complementària per habitatge.
1. Tenen dret a la prestació econòmica complementària per habitatge:
a) Les persones i unitats de convivència que son beneficiàries de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
b) Les persones i unitats de convivència que han de fer front al lloguer de l’habitatge o allotjament habitual, on s’està empadronat.
2. No tenen dret a la prestació econòmica complementària per habitatge:
a) Les persones i unitats de convivència que son propietàries d’un altre habitatge.
b) Les persones i unitats de convivència que son beneficiàries d’ajuts públics o
privats del mateix caràcter que pugui existir amb la mateixa finalitat.
3. Si en un mateix habitatge o allotjament conviuen dues unitats de convivència beneficiàries de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, la
prestació complementària per habitatge es calcularà com si es tractés d’una sola
unitat familiar i es repartirà de forma proporcional entre cada una.
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Article 18. D’addició d’un nou article 20quinquies a la Llei 14/2017,
de la renda garantida de ciutadania

Article 20 quinquies. Obligacions de les persones perceptores de la prestació
econòmica complementària per habitatge.
Les persones perceptores de la prestació econòmica complementària per habitatge hauran de complir amb les següents obligacions:
a. Les obligacions regulades a aquesta Llei per a les persones beneficiàries de la
prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
b. Estar inscrit en el registre de sol·licitant d’habitatge públic amb excepcions
c. Destinar l’import íntegre de la prestació econòmica complementària per habitatge exclusivament al pagament dels costos d’accés a l’habitatge.
d. Justificar periòdicament i documentalment el pagament del lloguer.
Article 19. D’addició d’un nou article 20sexies a la Llei 14/2017,
de la renda garantida de ciutadania:

Article 20 sexies. Quantia de la prestació econòmica complementària per habitatge.
La quantia de la prestació complementària per l’accés a l’habitatge regulada a
l’article 2 apartat 2 lletra b) és la que consta a l’annex 2 de la present Llei.
El cost objectiu base o quantia de la prestació complementària per l’accés a
l’habitatge que consta a l’annex 2 de la present Llei es multiplicarà per un factor de
correcció depenent de la comarca o la ciutat de més de 50.000 habitants de residència en el moment de la sol·licitud, i estimat segons un indicador de rendes de lloguer
publicat per la Generalitat. Les quanties dels ajuts i els factors de correcció s’actualitzaran anualment en funció de l’evolució dels costos del lloguer de l’habitatge
estimats per la Generalitat a nivell comarcal i de ciutat de més de 50.000 habitants.
Article 20. D’addició d’un nou article 20septies a la Llei 14/2017,
de la renda garantida de ciutadania:

Article 20 septies. Pagament de la prestació econòmica complementària per habitatge
La prestació econòmica complementària per habitatge es fa efectiva des d’el primer dia del mes en que s’ha presentat la sol·licitud i el seu pagament es fa a mensualitats vençudes i de forma simultània al pagament de la prestació econòmica de la
renda garantida de ciutadania.
Article 21. Addició d’un nou article 20octies a la Llei 14/2017,
de la renda garantida de ciutadania:

Article 20 octies. Durada del dret a percebre la prestació econòmica complementària per habitatge.
El dret a percebre la prestació econòmica complementària per habitatge es mantindrà mentre es sigui titular de la prestació econòmica de la renda garantida de
ciutadania i s’hagi de fer front a les necessitats relacionades amb el lloguer de l’habitatge o allotjament habitual.
Article 22. Addició d’un nou article 20novies a la Llei 14/2017,
de la renda garantida de ciutadania:

Article 20 novies. Suspensió i extinció del dret a percebre la prestació econòmica
complementària per habitatge.
1. El dret a percebre la prestació econòmica complementària per habitatge es
suspendrà per:
a) La suspensió del dret a percebre la prestació econòmica de la renda garantida
de ciutadania.
b) Quan no s’acrediti degudament el pagament del lloguer de l’habitatge o allotjament habitual.
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2. El dret a percebre la prestació econòmica complementària per habitatge s’extingirà per:
a) L’extinció del dret a percebre la prestació econòmica de la renda garantida de
ciutadania.
b) Quan no es destini la prestació econòmica complementària per habitatge a
fer front a les necessitats relacionades amb el lloguer de l’habitatge o allotjament
habitual.
c) En cas d’accedir a l’ús d’un habitatge públic de lloguer social.
d) Per resolució expressa i ferma, en aquest sentit, d’un expedient sancionador.
Article 23. D’addició d’un nou article 20decies a la Llei 14/2017,
de la renda garantida de ciutadania

Article 20 decies. Procediment, tramitació i resolució de la sol·licitud de la prestació econòmica complementària per habitatge.
1. La sol·licitud de la prestació econòmica complementària per habitatge s’ha de
fer en el mateix moment que es sol·liciti la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania o en un moment posterior, i davant del mateix òrgan administratiu.
2. La tramitació de la sol·licitud de la prestació econòmica complementària per
habitatge es farà pel mateix òrgan que tramiti la sol·licitud de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. Aquesta tramitació s’ha de fer en el termini
màxim de 2 mesos des de la presentació de la sol·licitud i en cas de no dictar-se resolució administrativa expressa s’entendrà estimada.
3. La resolució administrativa correspondrà dictar-la al mateix òrgan que resolgui la sol·licitud de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania
Article 24. De modificació dels apartats a i b del punt 2 de l’article
23 de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que resta
redactat de la següent manera

Article 23. Òrgan de seguiment de la renda garantida de ciutadania
2. La comissió duu a terme funcions d’avaluació i seguiment de l’aplicació i el
funcionament de la renda garantida de ciutadania. Concretament, les següents:
a) Analitzar l’evolució dels expedients, el comportament en la demanda i els
efectes sobre el mercat de treball, i, específicament, la compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb les rendes del treball a temps complert, per tal d’informar
sobre el procés de generalització amb totes les rendes de treball derivades de contractes a temps complert, en el marc dels treballs parlamentaris a que fa referència
la Disposició transitòria Segona apartat 2 de la present Llei.
b) Avaluar el possible efecte crida que s’hagi produït i, si s’escau, constatar que
s’ha produït un increment de com a mínim un 10% de noves sol·licituds de la renda
garantida de ciutadania de persones acabades de censar a Catalunya. Si és així, informar de manera favorable perquè s’ampliï el requisit de residència prèvia fins a un
total de trenta-sis mesos. En aquest cas, s’habilita el Govern perquè per reglament
pugui ampliar el període de vint-i-quatre mesos de residència legal fins a trenta-sis
mesos, per a tenir dret a la prestació.
Article 25. De modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 25 de la Llei
14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que queda redactat de
la següent manera

Article 25. Presentació de les sol·licituds
1. Les sol·licituds de prestació de la renda garantida de ciutadania i de la prestació complementària per habitatge previstes a l’article 2 d’aquesta llei poden ésser
presentades pel titular o per una tercera persona que el representi legalment.
2. En el moment de la sol·licitud, i en el cas que es vulgui accedir a la prestació
complementària d’activació i inserció, s’ha de signar un compromís de seguir el pla
individual d’inclusió social o d’inserció laboral.
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Article 26. De modificació dels apartats 1 i 5 de l’article 26 de la Llei
14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que resta redactat de la
següent manera

Article 26. Resolució administrativa de les sol·licituds
1. L’administració pública competent ha de dictar una resolució expressa denegant o atorgant la prestació les prestacions regulades a l’article 2 apartat 2. lletres
a) i b) en el termini de quatre dos mesos a comptar de la data d’entrada de la sol·licitud al registre.
2. Un cop transcorregut el termini a què fa referència l’apartat 1 sense que s’hagi
notificat la resolució a la persona interessada, s’ha d’entendre estimada la sol·licitud.
3. El que estableixen els apartats 1 i 2 s’aplica a la resolució administrativa de
pròrroga a què fa referència l’article 10.2.
4. El dret d’accés a la renda garantida de ciutadania té efectes econòmics des de
la data de presentació de la sol·licitud.
5. En el termini de tres mesos a comptar de la data de la resolució d’atorgament
de la prestació econòmica regulada a l’article 2 apartat 2 lletra a) s’ha de proposar i
acordar el pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social corresponent. quan ha
estat sol·licitat l’accés a la prestació complementària d’activació i inserció.
Article 27. De modificació de l’apartat 2 de l’article 27 de la Llei 14/2017,
de la renda garantida de ciutadania, que resta redactat de la següent
manera

Article. 27. Recursos administratius i judicials contra les resolucions.
2. Contra les resolucions administratives que posen fi al procediment administratiu es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa social.
Article 28. Modificació de la Disposició addicional Tercera de la Llei
14/2017, de la renda garantida de ciutadania, que resta redactat de la
següent manera

Disposició addicional Tercera. Prestacions complementàries
1. Es modifica l’article 21 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, que resta redactat de la manera següent:
«Article 21. Prestacions econòmiques complementàries als ajuts, les pensions
i les prestacions estatals
»1. Es crea una prestació de dret subjectiu per a complementar els ajuts, les pensions i les prestacions estatals.
»2. Els beneficiaris d’una pensió no contributiva per invalidesa o jubilació del
sistema de la seguretat social tenen dret a una prestació complementària a càrrec de
la Generalitat, sempre que compleixin la resta de requisits que marca la present llei.
La quantia de la prestació complementària és la que es derivi de l’aplicació de les
condicions, circumstàncies i quanties que estableix la disposició transitòria tercera
de la Llei de la renda garantida de ciutadania, i ha d’ésser la necessària per a arribar
a la quantia de la renda garantida de ciutadania vigent en cada moment, inclosa la
prestació complementària d’activació i inserció, i, si s’escau, la prestació complementària per habitatge.
»3. Els beneficiaris d’una pensió no contributiva d’ingrés mínim vital del sistema de la seguretat social tenen dret a una prestació complementària a càrrec de la
Generalitat, sempre que compleixin la resta de requisits que marca la present llei.
La quantia de la prestació complementària és la que es derivi de l’aplicació de les
condicions, circumstàncies i quanties que estableix la Llei de la renda garantida de
ciutadania, i ha d’ésser la necessària per a arribar a la quantia de la renda garantida de ciutadania vigent en cada moment, inclosa, si s’escau, la prestació complementària per habitatge.
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»4. Els beneficiaris d’ajuts, prestacions i pensions diferents d’aquells a què es
refereix l’apartat 2, sempre que siguin inferiors als imports fixats en el llindar d’ingressos per a l’accés a la renda garantida de ciutadania i que compleixin la resta de
requisits que marca la Llei de la renda garantida de ciutadania, reben un complement econòmic, de caràcter subsidiari a l’ajut, prestació o pensió que percebin, per
a equiparar llur nivell de prestacions al dels perceptors de la renda garantida de ciutadania, i, si s’escau, la prestació complementària per habitatge, en les condicions,
circumstàncies i quanties que estableix la Llei de la renda garantida de ciutadania.
»5. Són causes d’extinció de la prestació complementària, a més de les establertes amb caràcter general, les següents:
»a) Deixar de rebre la prestació objecte del complement, sense perjudici del dret
a percebre les prestacions econòmiques de la renda garantida de ciutadania; en cas
de produir-se aquesta circumstància, es produirà una novació d’ofici per tal que en
cap moment es deixi de percebre la renda garantida de ciutadania.
»b) Ésser usuari d’una prestació econòmica o de serveis d’acolliment residencial,
sanitari o de naturalesa anàloga, sempre que aquesta prestació sigui finançada amb
fons públics, o estar internat en un centre penitenciari en règim ordinari o tancat.»
2. Les prestacions econòmiques complementàries regulades per aquesta disposició tenen efectes des del 15 de setembre de 2017.
3. Les sol·licituds de les prestacions econòmiques complementàries regulades per
aquesta disposició, i, si s’escau, els pagaments corresponents, es fan d’acord amb el
que estableix el Decret 123/2007, del 29 de maig.
Article 29. De supressió de la Disposició addicional Cinquena
de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania

Disposició addicional Cinquena. Llars amb més d’una unitat familiar.
S’han de regular per reglament els casos en què resideix en una mateixa llar més
d’una unitat familiar destinatària de la renda garantida de ciutadania. Mentre no es
fa el desplegament reglamentari, l’òrgan de gestió tècnica de la renda garantida de
ciutadania ha de valorar les circumstàncies dels casos de residència de més d’una
unitat familiar en una mateixa llar.
Article 30. D’addició d’una nova Disposició addicional Desena
a la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania

Disposició Addicional Desena. Complementació i articulació de l’ingrés mínim
vital del sistema de la Seguretat Social amb la Renda Garantida de Ciutadania.
1. Les prestacions econòmiques, contributives i no contributives, de protecció
social de l’Administració de l’Estat són complementades per la renda garantida de
ciutadania, en les condicions regulades per la present Llei.
2. Les persones i unitats de convivència beneficiàries de la prestació econòmica
d’ingrés mínim vital del sistema de la Seguretat Social tenen dret a una prestació
complementària de la renda garantida de ciutadania, sempre que compleixin la resta de requisits que marca la present llei. La quantia de la prestació complementària
de la renda garantida de ciutadania és la que es derivi de l’aplicació de les condicions, circumstàncies i quanties que estableix aquesta Llei, i ha d’ésser la necessària
per a arribar a la quantia de la renda garantida de ciutadania vigent en cada moment, inclosa, si s’escau, la prestació complementària per habitatge.
3. Les persones i unitats de convivència que, amb efectes de 1 de juny de 2020,
hagin accedit a la prestació econòmica de l’ingrés mínim vital en aplicació de la
Disposició Transitòria Primera apartat 1 del Reial Decret Llei 20/2020, de 29 de
maig, i que ja siguin beneficiàries de la prestació econòmica de la renda garantida
de ciutadania, tenen dret a que l’Administració de la Generalitat, d’ofici, els hi modifiqui la quantia de la prestació econòmica per adaptar-la a allò que preveu l’apartat 2. de la present Disposició Addicional.
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4. Les persones i unitat de convivència que, amb efectes de 1 de juny de 2020,
hagin accedit a la prestació econòmica de l’ingrés mínim vital en aplicació de la
Disposició Transitòria Primera apartat 1 del Reial Decret Llei 20/2020, de 29 de
maig, i que no siguin beneficiàries de la prestació econòmica de la renda garantida
de ciutadania, tenen dret a presentar la sol·licitud per accedir a la prestació complementària de la renda garantida de ciutadania regulada a l’apartat 2 de la present
Disposició Addicional.
5. Les persones i unitats de convivència que, a 1 de juny de 2020, ja siguin beneficiàries d’una prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania no han
de sol·licitar l’ingrés mínim vital, sens perjudici de que la Generalitat pugui remetre
a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, d’acord amb la Disposició Transitòria
Primera apartat 10 del Reial Decret Llei 20/2020, de 29 de maig, les dades necessàries per que pugui determinar si tenen dret a l’ingrés mínim vital, i tenen dret a continuar cobrant les prestacions econòmiques de la renda garantida de ciutadania. La
Generalitat podrà remetre, a aquests sols efectes, aquestes dades sense autorització
expressa de les persones beneficiàries de la renda de garantia ciutadana.
6. Les persones i unitats de convivència que vulguin accedir a la renda garantida
de ciutadania hauran d’acreditar suficientment haver fet la sol·licitud de la prestació
econòmica de l’ingrés mínim vital. L’Administració de la Generalitat podrà requerir
a l’Institut Nacional de la Seguretat Social si la persona que sol·licita la renda garantida de ciutadania ha presentat o no una sol·licitud de l’ingrés munim vital.
a) L’Administració de la Generalitat tramitarà la sol·licitud i, en cas de complir
els requisits per accedir a la renda garantida de ciutadania, dictarà resolució administrativa, i en cas de no complir-los en dictarà una de denegatòria.
b) Si els hi és reconegut el dret a l’ingrés mínim vital accediran a la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania d’acord amb l’apartat 2 de la present
Disposició Addicional.
c) Si els hi és denegada la prestació econòmica de l’ingrés mínim vital, podran
accedir, prèvia sol·licitud, a la renda garantida de ciutadania, si compleixen els requisits regulats a aquesta Llei.
7. La gestió de la renda garantida de ciutadania i de l’ingrés mínim vital correspon a l’Agència Catalana de Protecció social, creada per Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l’Agència catalana de protecció social.
Article 31. De supressió de la Disposició transitòria Segona
de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania

Disposició transitòria Segona. Termini i efectes.
El termini de resolució per a les sol·licituds que es presentin en el termini de dos
mesos a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei és de cinc mesos. La resolució estimatòria, expressa o tàcita, del dret a la prestació econòmica de la renda
garantida de ciutadania té efectes des del 15 de setembre de2017.
Article 32. De supressió de la Disposició transitòria Tercera
de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania

Disposició transitòria Tercera. Desplegament i quantia de la prestació.
1. Les quanties econòmiques de la prestació de la renda garantida de ciutadania
s’han de desplegar de manera gradual, entre la data d’entrada en vigor d’aquesta llei
i fins a la plena implantació l’1 d’abril de2020. El requisit de carència d’ingressos
inferior és d’entre el 85% del principi (15 de setembre de 2017) i el 100% de l’indicador de renda de suficiència al final d’aquest període.
2. Per a cadascun dels períodes que s’indiquen a la taula següent són aplicables
el llindar de pobresa i la quantia de la prestació que s’hi estableix, en funció de la
persona o persones que formen part de la unitat familiar i sempre en les quanties
que es derivin del tant per cent de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya
vigent en cada moment:
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Membres
de la unitat
familiar
1 adult
2 adults
3
4
5

2017,
15 de setembre
Import
% Irsc
564
85
836
126
911
137
986
148
1.061
160

2018,
15 de setembre
Import % Irsc
604
91
896
135
971
146
1.046
157
1.121
169

2019,
15de setembre
Import % Irsc
644
97
956
144
1.031
155
1.106
166
1.181
178

2020,
1 d’abril
Import % Irsc
664
100
996
150
1.096
165
1.196
180
1.208
182

Article 33. De supressió de la Disposició transitòria Quarta
de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania

Disposició transitòria Quarta. Compatibilitats
1. La compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb les rendes del treball a temps parcial es produeix de manera progressiva i gradual i fineix amb la generalització de la complementarietat amb totes les rendes derivades de contractes a
temps parcial per a totes les persones que no disposin d’una quantitat d’ingressos,
rendes o recursos econòmics considerada mínima per a atendre les necessitats bàsiques d’una vida digna, d’acord amb l’import corresponent de la renda garantida
de ciutadania. A aquestes persones se’ls complementen els ingressos fins arribar a
aquest import.
2. A partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei, la renda garantida de
ciutadania és compatible ambles rendes del treball a temps parcial en els casos següents:
a) Famílies monoparentals amb fills a càrrec. En aquest cas, l’import de la prestació de la renda garantida de ciutadania consisteix en la diferència entre les rendes
del treball i l’import de la prestació, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera. També inicialment, la segona persona de la unitat familiar només té
dret a percebre, en concepte de fills a càrrec, l’import fixat per a la tercera persona
en la taula de la disposició transitòria tercera, és a dir, entre 75 i 100 euros mensuals,
d’acord amb el desplegament previst.
b) Persones que fins a la data d’entrada en vigor d’aquesta llei siguin beneficiàries
de la renda mínima d’inserció i l’estiguin compatibilitzant amb rendes de contractes
de treball a temps parcial en els termes establerts legalment. En aquest cas, l’import
de la prestació de la renda garantida de ciutadania consisteixen la diferència entre
les rendes del treball i l’import de la prestació, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera.
c) Perceptors de la renda garantida de ciutadania que obtinguin un contracte de
treball a temps parcial amb uns ingressos inferiors a l’import corresponent de la renda garantida de ciutadania. En aquest cas, l’import de la prestació de la renda garantida de ciutadania consisteix en la diferència entre les rendes del treball i l’import de
la prestació, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera, inicialment
durant sis mesos.
3. La quantia de la renda garantida de ciutadania no pot ésser objecte d’increment com a conseqüència d’una reducció del temps de treball contractat per mitjà
del contracte de treball a temps parcial, llevat que es produeixi per raons acreditades
de caràcter econòmic, tècnic, organitzatiu o productiu.
Article 34. D’addició d’una nova Disposició transitòria Segona
a la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania

Disposició transitòria Segona. Implementació de la comptabilitat de la renda garantida de ciutadania i el treball assalariat.
1. La generalització i l’efectivitat de la compatibilitat de la renda garantida de
ciutadania amb les rendes del treball assalariat a temps parcial es produirà amb
efectes del dia d’entrada en vigor de la present Llei.
2.-La compatibilitat de la renda garantida de ciutadania i el treball assalariat a
temps complert regulada a l’article 4bis de la present llei, s’haurà de fer efectiva una
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vegada se’n regulin els detalls a través d’un grup de treball que haurà d’estar format
pels membres de la Comissió de Govern de la Renda Garantida i representants de
tots els Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
Article 35. De supressió de la Disposició transitòria Cinquena
de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania

Disposició transitòria Cinquena. Sol·licituds de la renda mínima d’inserció pendents de resolució o suspeses.
Les sol·licituds presentades a l’empara de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la
renda mínima d’inserció, que es trobin pendents de resolució o suspeses en la data
d’entrada en vigor de la present llei es resolen amb el sistema de protecció que estableix la present llei.
Article 36. De supressió de la Disposició transitòria Sisena
de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania

Disposició transitòria Sisena. Vigència de les atribucions de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció i de l’òrgan tècnic.
Mentre no es desplega reglamentàriament la comissió a què fa referència l’article 22.4 i l’òrgan a què fa referència l’article 22.5, les funcions d’aquesta comissió
i d’aquest òrgan s’atribueixen a la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció i a l’òrgan tècnic de la renda mínima d’inserció establerts per la Llei
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.
Article 37. De supressió de la Disposició transitòria Setena
de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania

Disposició transitòria Setena. Absències justificades.
Mentre no es desplega reglamentàriament aquesta llei, es consideren absències
justificades, a l’efecte de l’aplicació del que estableix l’article 7.1.c, les que estableix
la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.
Es deroga la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, amb les
excepcions que estableixen les disposicions transitòries de la present llei.
Article 38. D’addició d’una nova Disposició transitòria Tercera
a la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania

Disposició transitòria Tercera. Compatibilitat de les prestacions reconegudes
fins al 15 de desembre del 2020.
Per als perceptors de la prestació de la renda garantida de ciutadania vigent i
reconeguts fins al 15 de desembre del 2020, en el cas de ser titulars de l’ingrés mínim vital amb posterioritat al reconeixement de la prestació de la renda garantida
de ciutadania, el reconeixement dels efectes retroactius de la prestació estatal que
preveu la disposició transitòria segona del Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig,
és compatible i no deduïble amb la prestació de la renda garantida de ciutadania,
com a màxim quatre mesos.
Article 39. D’addició d’una nova Disposició final Quarta
a la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania

Disposició final Quarta
1. El Govern haurà d’aprovar, en el termini màxim de 5 mesos des de l’aprovació
d’aquesta Llei, la Ordre que reguli, d’acord amb l’article 20 sexies i les quanties ja
establertes a l’Annex 2 de la present Llei, l’indicador de rendes de lloguer i els coeficients correctors en atenció a la població de les ciutats i pobles de Catalunya per tal
de fer efectiva la prestació econòmica complementaria per habitatge.
2. La prestació econòmica complementaria per habitatge es farà efectiva a les
sol·licituds de renda garantida de ciutadania que es sol·licitin a partir de l’entrada
en vigor de la present Llei, i amb els efectes que s’apliquin a la prestació econòmica
de la renda garantida de ciutadania.
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Article 40. D’addició d’una nova Disposició final Cinquena
a la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania

Disposició final Cinquena
En el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei el Govern, sense
perjudici de l’efectivitat immediata de les previsions d’aquesta Llei, haurà de modificar el Decret 55/2020, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i es modifica el Decret
123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud
i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es
concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en
desplegament de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic per adaptar-lo a les previsions d’aquesta Llei.
Article 41. Addició d’un annex 1 a la Llei 14/2017, de la renda garantida
de ciutadania

Annex 1. Quanties de la prestació econòmica regulada a l’article 2 apartat 2 lletra a) de la present llei i del llindar econòmic per accedir-hi.
Amb efectes d’1 de gener de 2021 les quanties de la prestació econòmica regulada a l’article 2 apartat 2 lletra a) de la present llei i del llindar econòmic per accedir-hi, i, sens perjudici de l’increment de l’IRSC que, en el seu cas, comportaria un
increment automàtic, són:
Una persona adulta

(1)

664 €

Un persona adulta i una menor

(2) 1.096 €

Una persona adulta i dues menors

(3) 1.196 €

Una persona adulta i tres o més menors

(4) 1.296 €

Dues persones adultes

(2)

996 €

Dues persones adultes i una menor

(3) 1.196 €

Dues persones adultes i dues menors

(4) 1.296 €

Dues persones adultes i tres o més menors

(5) 1.396 €

Tres persones adultes

(3) 1.096 €

Tres persones adultes i una menor

(4) 1.296 €

Tres persones adultes i dues o més menors

(5) 1.396 €

Quatre persones adultes

(4) 1.296 €

Quatre persones adultes i una menor

(5) 1.396 €

Altres

(5) 1.396 €

Article 42. D’addició de l’annex 2 a la Llei 14/2017,
de la renda garantida de ciutadania:

Annex 2. Quanties de la prestació econòmica complementaria per habitatge regulada a l’article 2, apartat 2, lletra b)
1. Amb efectes de 1 de gener de 2021 els imports base de la prestació econòmica
complementària per habitatge regulada a l’article 2, apartat 2, lletra b) són en unitats familiars:
1 membre

220 €

2 membres

308 €

3 membres

352 €s

4 membres

396 €

5 membres

440 €

2. El cost objectiu base s’actualitzarà anualment i es multiplicarà per un factor
de correcció depenent de la comarca o la ciutat de més de 50.000 habitants de residència en el moment de la sol·licitud, i estimat segons l’indicador de rendes de lloguer publicat per la Generalitat anualment.
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Disposició final. Habilitació pressupostària

Els preceptes que comporten la realització de despesa amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efecte al partir del primer dia de l’entrada en vigor
de la Llei de Pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Jessica González Herrera, diputada, GP ECP

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’Escola Remolins, de Tortosa
250-00149/13
PRESENTACIÓ: GP ECP
Reg. 4143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament

Jordi Jordan Farnós, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’Escola Remolins
de Tortosa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el
text següent:
Exposició de motius

L’escola del barri de Remolins de Tortosa és una de les més antigues de la ciutat.
L’existència d’una escola al barri està documentada des de principis del segle XX, al
barri de Sant Jaume i a tocar del carrer Santa Anna. L’edifici actual de l’escola de
Remolins va ser construït en la primera postguerra en el mateix solar on en segles
anteriors hi havia estat situat el convent dels Carmelitans Descalços i la presó del
Partit Judicial de Tortosa.
En el seu moment, l’actual edifici de l’escola de Remolins, construït entre 1941
i 1942, va ser el més modern de la ciutat i les instal·lacions donaven resposta a les
necessitats de l’època. Amb el pas del temps, l’edifici ha estat objecte de diverses
remodelacions i obres.
Avui en dia l’espai disponible, però, manté a grans trets l’estructura inicial de
l’immoble i ja ha quedat totalment superat per les necessitats actuals. Aquesta realitat, clarament, s’ha posat de manifest amb la pandèmia de la COVID-19. En un curs
que les mesures d’higiene i prevenció davant el virus han obligat els centres escolars
a buscar espais alternatius per a les classes, part de l’alumnat de l’Escola de Remolins s’ha hagut de traslladar a l’edifici de l’Escola Oficial d’Idiomes, al barri del Rastre, perquè a l’escola no hi ha espai suficient i el que hi ha, presenta inconvenients.
La ubicació del centre escolar, tancat entre el carrer Santa Anna, les muralles del
Castell de la Suda i la complexa orografia del barri de Sant Jaume, no ofereix més
opcions de millora. L’escola no disposa de gimnàs ni un menjador adequat; el pati
és petit i té un terra rugós que genera queixes periòdiques de mares i pares; no hi
ha aula de música ni d’idiomes; tampoc una aula de ciències, de manera que el professorat i l’alumnat fan els experiments al passadís del centre; i tampoc hi ha saló
d’actes i per això fins ara les festes i els actes s’havien de fer al pati si la climatologia ho permetia.
Fascicle segon
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Tota aquesta situació que ara ha fet encara més evident la pandèmia la COVID-19 porta a plantejar de nou la necessitat de planificar i construir una nova escola que doni una resposta adequada a l’alumnat i les seves famílies. La construcció
d’un nou centre escolar beneficiaria directament la comunitat educativa de l’escola
Remolins, però també serviria per dinamitzar tot l’entorn.
A més, es compta ja amb un antecedent: la reforma integral del barri de Sant
Jaume dissenyada l’any 2009, en el marc de la qual es va plantejar la possibilitat de
construir una nova escola en una altra ubicació propera. Fins i tot es va arribar a
posar a sobre la taula la possibilitat de construir un nou centre escolar al costat del
campus de la Universitat Rovira i Virgili (URV)a les Terres de l’Ebre, situat a la
mateixa capital del Baix Ebre. Una opció que podria permetre que la comunitat educativa de l’escola Remolins i els estudis d’Educació Infantil i Primària del campus
ebrenc compartissin sinèrgies i projectes de col·laboració tal i com passa en altres
universitats catalanes.
L’Ajuntament de Tortosa ja ha mostrat la seva predisposició a cedir els terrenys
necessaris per a construir un nou centre amb una moció aprovada el juny de 2020
a iniciativa de Movem Tortosa. Però mentre no s’inicien els tràmits per iniciar la
construcció de l’escola i no sigui realitat aquesta nova escola cal afrontar algunes
obres de manteniment i millora necessàries urgents per tal de mantenir l’activitat
ordinària del centre, doncs està en perill la seguretat i salubritat de les i les alumnes.
Finalment, hem de recordar que aquesta escola està considerada d’alta complexitat per la tipologia d’alumnat que alberga, la majoria del qual prové de famílies molt
vulnerables des del punt de vista socioeconòmic. És per això, que urgeix més que
mai garantir les condicions materials d’aquest servei educatiu tenint en compte els
criteris d’equitat que mereixen tot l’alumnat de la ciutat de Tortosa i la resta del país.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Iniciar els tràmits necessaris per iniciar les obres necessàries de manteniment
de l’actual edifici del CEIP Remolins, tals com:
a. Instal·lar una tanca a l’inici de la rampa per evitar l’entrada al centre de persones alienes.
b. Arranjar el paviment de la rampa d’accés al centre escolar.
c. Procedir a la pintar la façana exterior del centre.
d. Actuar sobre el paviment del pati de l’escola atès que està en molt mal estat.
e. Pintar l’interior de l’escola.
f. Fer una actuació general en espais interior d’obra menor en tot el centre, entre
els quals la millora del paviment de les aules i els passadissos.
h. Actuar en la renovació total de les persianes del centre que es troben en mal
estat.
2. Iniciar els tràmits necessaris per a la construcció d’una nova escola per al barri de Remolins de Tortosa.
3. Iniciar un procés de diàleg entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de
Tortosa que permeti acordar una nova ubicació per a l’escola.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP
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Proposta de resolució sobre el dispensari del barri Gaudí, de Reus
250-00151/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 4496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el dispensari del barri
Gaudí de Reus, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb
el text següent:
Exposició de motius

A la ciutat de Reus, en el barri Gaudí, els seus veïns i veïnes, aproximadament
3.000, eren atesos en atenció primària al dispensari que hi havia al barri a l’Avinguda de Barcelona, 10.
Aquest dispensari, va ser tancat a causa de la pandèmia, amb la reorganització
dels serveis.
És evident, que la pandèmia de la COVID 19 ha posat en situació de tensió els
sistemes sanitaris a tot el món. Catalunya no n’ha estat al marge. I tot i que és comprensible que davant de la greu crisi sanitària s’actuï per part dels responsables de
salut de manera excepcional, cal que a mesura que es vagi reprenent la normalitat,
amb la vacunació majoritària de la població, també es vagi reprenent la normalitat
en l’atenció, especialment en l’assistència primària als ciutadans i ciutadanes.
Per tant, ara que remet la pandèmia, també a Catalunya, és hora que es reprengui
l’atenció primària de qualitat i propera a la ciutadania.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Reobrir el dispensari del barri Gaudí de Reus.
2. Elaborar un estudi sobre les condicions del dispensari del barri Gaudí de Reus
i la possibilitat d’ampliació o reubicació del dispensari dins del mateix barri.
Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Assumpta Escarp Gibert, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la constitució i la convocatòria urgent
de la taula de treball del sector del vi i el cava al Penedès
250-00152/13
PRESENTACIÓ: GP ECP
Reg. 4505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament

Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, Jordi Jordan Farnós, diputat, David Cid
Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta
de resolució per a La constitució i convocatòria urgent de la Mesa de treball del Sec3.10.25. Propostes de resolució

39

BOPC 63
21 de juny de 2021

tor del vi i el Cava a les comarques Penedès, per tal que sigui substanciada davant
la Comissió d’Empresa i Treball, amb el text següent:
Exposició de motius

La crisi del sector del vi i el cava ha generat preocupació i malestar a molts municipis de les comarques del Penedès. Les afectacions laborals i econòmiques en aquest
territori podrien ser importants ates el pes del sector. En aquest sentit, es van aprovar diverses mocions al Consell Comarcal del Baix Penedès, ajuntament de Cunit,
al Consell Comarcal del Garraf, ajuntament Sant Sadurní i el Parlament va adoptar
la resolució en comissió sobre el preu del raïm al Penedès (número d’expedient: 25000942/12). On es van prendre acords, accions i mesures per intentar la resolució de
la crisi que pateix el sector.
A la proposta de resolució aprovada es recollia el següent text: La constitució
i convocatòria urgent de la Mesa de treball del Sector amb els Departaments de
Treball, Afers Socials i Famílies; d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació;
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya; l’Incavi; representants de
les organitzacions agràries, sindicals i patronals, i representants del món local (dels
municipis afectats i les comarques) del Penedès per abordar mesures de xoc i un pla
d’acció que faci front a la crisi que pateix el sector del cava i el vi en el seu conjunt.
Que des de la Mesa de Treball s’abordi i acordi la regulació del preu raïm per sobre
del llindar del preu de cost de conreu, així com regular també les condicions laborals i salarials de les collidores i collidors.
Vam conèixer a principis de 2020 que s’havia efectuat ja la segona reunió entre
pagesia, elaboradors i representants del sector del cava, celebrada el 28 de gener, a
Vilafranca del Penedès en la que s’han abordat «mesures immediates» que ajudin
a «equilibrar el sector» i s’ha programat una tercera trobada per a concretar els compromisos assumits. Lamenten que no hagin estat convocats els representants sindicals
dels treballadors i treballadores de la indústria elaboradora i dels petits cellers per a
compartir i aportar les seves propostes per a reconduir crisi que pateix el sector.
Estem a juny de 2021 i ha pres possessió un nou Govern amb una nova distribució departamental i és per aquest motiu que demanem que a la Mesa haurien de participar Els Departaments de Treball i Empresa i Agricultura i Acció Climàtica, així
com totes les organitzacions, institucions, patronals ja previstes en el seu moment, i
incorporar als representants sindicals dels treballadors i treballadores de la indústria
elaboradora i dels petits cellers.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. La constitució i convocatòria urgent de la Mesa de treball del Sector amb els
Departaments de Treball i Empresa; d’Agricultura i Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya; l’Incavi; representants de les organitzacions agràries, organitzacions sindicals i patronals més representatives, i representants del món local (dels
municipis afectats i les comarques) del Penedès per abordar mesures de xoc i un pla
d’acció que faci front a la crisi que pateix el sector del cava i el vi en el seu conjunt
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, Jordi Jordan Farnós, diputats; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP
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Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors
del sector turístic i la creació d’un segell de treball just i de qualitat
per al sector de l’hostaleria i la restauració
250-00153/13
PRESENTACIÓ: GP ECP
Reg. 4514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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 estableixen els articles 167 i
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors del sector turístic i la creació d’un segell de treball
just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Treball, amb el text següent:
Exposició de motius

El turisme és un dels principals motors econòmics de Catalunya. És un sector
amb una importància central a l’hora de construir un país just, equitatiu i amb perspectives de futur.
Però la riquesa generada pel sector contrasta, en molts casos amb la precarietat
de les condicions laborals que genera, marcada en molts casos per la externalització
i la temporalitat dels seus treballadors i les seves treballadores.
La reforma laboral del Partit Popular va incorporar la prevalença dels convenis
de les empreses per sobre dels convenis col·lectius del sector. Aquest canvi ha permès que activitats consolidades en les empreses hoteleres, com les cambreres de pis,
passin a ser subcontractades en situació de cessió il·legal amb la vulneració de drets
fonamentals que aquest gran frau de llei comporta.
És necessari que les administracions es comprometin amb el foment del treball
de qualitat i en evitar que la competència entre empreses del sector, o el seu afany de
lucre, es construeixi sobre la vulneració de drets laborals reconeguts.
En aquest sentit, el Parlament de Catalunya a la sessió plenària del 22 de novembre de 2018 va aprovar una moció per tal de millorar la situació de les treballadores
i treballadors de l’hostaleria i la restauració amb els següents acords:
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que el Departament de Treball,Afers Socials i Famílies, en col·laboració amb la Direcció General de Turisme i
els actors socials pertinents i sindicals més representatius, creïn, per via del Consell
de Relacions Laborals, un segell de treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració, el qual ha de comptar, entre els seus indicadors, amb:
a) L’aplicació i el compliment del conveni col·lectiu interprovincial del sector de
la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya per part de les empreses que operen
en el servei final ofert.
b) La no externalització de serveis centrals en l’activitat hotelera, com les cambreres de pis, a terceres empreses.
c) El compliment de les lleis de prevenció de riscos laborals, especialment pel
que fa a la sobrecàrrega de treball.
d) L’absència d’antecedents d’infraccions laborals molt greus.
e) La retribució igual entre homes i dones per treball igual.
f) La contractació de persones que formen part de col·lectius vulnerables.
g) L’existència de mesures relacionades amb el foment d’ocupació estable i de
qualitat, tot valorant, en qualsevol cas, que les contractacions laborals amb antiguitats superiors a tres anys siguin indefinides.
2. El Parlament de Catalunya, amb relació a la implantació del segell de treball
just i de qualitat del sector de l’hostaleria i la restauració, insta el Govern a garantir que:
3.10.25. Propostes de resolució
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a) Les empreses que tenen aquest segell se sotmeten a auditories anuals per a
verificar-ne el compliment, i que el segell s’ha de renovar cada tres anys.
b) La web de la Direcció General de Turisme disposa del registre d’empreses que
tenen el segell de treball just i de qualitat, amb la finalitat de facilitar-los la promoció.
c) Es dissenya una campanya, juntament amb l’Agència Catalana de Turisme,
per a donar a conèixer la iniciativa del segell de treball just i de qualitat.
d) La Generalitat incorpora en la contractació pública clàusules de responsabilitat social, seguint les recomanacions aprovades per l’Acord del Govern del 20 de
juny de 2017, i hi introdueix el segell de treball just i de qualitat, un cop aprovat.
e) La Generalitat promociona en les fires de turisme, congressos i conferències
la importància d’unes relacions laborals de qualitat i dona veu als actors socials
i sindicals que les reivindiquen
Després de tres anys no s’ha avançat en donar compliment a aquests acords, ni
especialment en la implantació del segell de treball just i de qualitat del sector de
l’hostaleria i la restauració, ni el compromís de la incorporació d’aquest segell en les
clàusules socials de contractació de la Generalitat.
Per aquests motius, amb la finalitat de generar dinàmiques que garanteixin els
drets laborals dels treballadors i les treballadores de l’hostaleria i la restauració el
Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Donar compliment a la Moció 25/XII del Parlament de Catalunya, sobre les
condicions laborals dels treballadors del sector turístic i la creació d’un segell de
treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria i la restauració aprovada el 22
de novembre de 2018.
2. No utilitzar equipaments d’hostaleria i turisme sense aquest segell de qualitat.
3. Incloure en les clàusules socials de contractació pública aquest segell de qualitat
4. Incrementar la inspecció de treball en l’hostaleria i restauració per tal de complir la normativa i els acords continguts a la Moció 25/XII del Parlament de Catalunya.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

Proposta de resolució de rebuig al recurs interposat pel Partit
Popular contra la Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista
250-00154/13
PRESENTACIÓ: GP ECP
Reg. 4636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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 estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de rebuig
al recurs interposat pel PP contra la Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes, amb el text següent:
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Exposició de motius

El Tribunal Constitucional a admès a tràmit el Recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de
les dones a erradicar la violència masclista, interposat pel Partit Popular.
La modificació de la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència
masclista, va estar impulsada per En Comú Podem amb l’objectiu d’ampliar els drets
a la ciutadania, en concret, a les dones i a nenes, adolescents i dones transgènere,
i d’abordar situacions de greu discriminació en diversos àmbits. La llei, que va ser
aprovada per unanimitat, amb l’excepció d’algunes votacions separades, ha incorporat la diligència deguda dels poders públics, el consentiment sexual, la interseccionalitat i s’han incorporat noves formes i àmbits de les violències masclistes: la
violència institucional, per acció o omissió dels poders públics, la violència digital,
la violència obstètrica contra els drets sexuals i reproductius, la violència de segon
ordre, que s’exerceix a l’entorn de les dones víctimes, la violència vicària, exercida
contra els fills i filles, la violència en els àmbits educatius, de la vida política i l’esfera pública.
El recurs del PP vol obstaculitzar aquests avenços atacant directament al reconeixement de les dones, nenes i adolescents transgènere, a la definició del consentiment sexual, a les formes com es manifesta la violència masclista i a les obligacions
dels partits polítics en matèria de prevenció, detecció i actuació davant la violència
masclista.
Les discrepàncies ideològiques es resolen a les seus parlamentàries, on els grups
i subgrups parlamentaris tenen delegada, per la ciutadania, la seva representació
que, al seu torn, té la correlació de forces que aquesta li ha decidit atorgar. Voler
capgirar el compromís democràtic dels grups parlamentaris que es va expressar a la
llei 17/2020, és un acte d’ingerència que només s’explica per la voluntat del PP d’imposar dogmes ideològics, que en termes representatius, són residuals a Catalunya.
El moviment feminista, que s’ha expressat de forma multitudinària als carrers
de Catalunya, de l’Estat i el món, ha instat els poders públics a erradicar les discriminacions de gènere. I aquestes reivindicacions van ser escoltades pel Parlament de
Catalunya i traslladades al marc legislatiu.
Els alts índex de violències sexuals que patim les dones, requereix que els poders legislatius intervinguin amb urgència per, d’una banda, incrementar el nivell
de protecció dels nostres drets humans i, de l’altre, per promoure els canvis culturals que erradiquin les conductes masclistes. Els valors patriarcals són la base d’un
sistema de creences que atempta contra la vida, la integritat física i moral i els drets
de les dones. No és admissible que aquestes trobin complicitats en cap institució
democràtica.
El recurs presentat pel PP al Tribunal Constitucional només pot explicar-se per
raons ideològiques de confrontació amb les aportacions del feminisme i el transfeminisme, en la mateixa línia que ho fan els moviments fonamentalistes anti-drets. En
conseqüència, entenem que representa un menyspreu als processos deliberatius, que
esdevenen en consensos democràtics, que son realitzats en seu parlamentaria, amb
participació de professionals expertes i entitats representatives, i assistits jurídicament.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Expressa el seu rebuig a l’estratègia obstruccionista del PP per derrotar, mitjançant els tribunals, els consensos forjats per la majoria democràtica al Parlament
de Catalunya.
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2. Manifesta la legitimitat del text de la Llei 17/2020 i en defensa la seva vigència
i la seva necessitat, fonamentada en la lluita contra les discriminacions per raó de
gènere i el reconeixement dels drets de totes les dones.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta,
GP ECP

Proposta de resolució de rebuig a la concessió d’indults
als condemnats per haver assestat un cop a la democràcia
250-00156/13
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 4889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, presidente, Ignacio Martín Blanco, portavoz, Marina
Bravo Sobrino, portavoz adjunta, Anna Grau Arias, diputada, Matías Alonso Ruiz,
diputado, Joan García González, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans,
de acuerdo con lo que establecen los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlament, presentan la Propuesta de resolución de rechazo a la concesión de indultos a
quienes fueron condenados por asestar un golpe a la democracia, para que sea sustanciada ante el Pleno, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Los días 6 y 7 de septiembre de 2017 los partidos separatistas aprobaron las llamadas «leyes de desconexión» en el Parlament, atropellando los derechos de la oposición parlamentaria y, por extensión, de los ciudadanos de Cataluña y del conjunto
de España.
Aquellas leyes antidemocráticas debían servir como coartada legal para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y para el ulterior desarrollo
del único resultado posible en un dizque referéndum sin ninguna garantía democrática ni amparo legal, esto es, la proclamación por las bravas de un estado catalán
independiente del resto de España.
A partir de entonces nuestra Comunidad entró en una vorágine ominosa de menoscabo de las bases del Estado democrático de Derecho, con el asedio a la sede
del Departamento de Economía para impedir la labor de una comitiva judicial; la
infausta jornada del 1-O organizada por el Govern en contra de lo dispuesto por el
Tribunal Constitucional y desoyendo las recomendaciones de la Junta de Seguridad
de Cataluña y, finalmente, la teratológica declaración de independencia del 27 de
octubre en el Parlament.
Aquel otoño fue la etapa más negra de la historia de Cataluña desde el restablecimiento de la democracia en España. El separatismo llevó hasta las últimas consecuencias sus amenazas y sometió a la sociedad catalana a una tensión extrema. Por
desgracia, los perjuicios de aquel embate antidemocrático y de la contumacia de los
sucesivos gobiernos de la Generalitat siguen lastrando la economía y el progreso de
Cataluña.
Los líderes de aquel intento de subvertir el orden constitucional, es decir, del golpe de Estado perpetrado por el separatismo fueron juzgados por ello en el Tribunal
Supremo, en un juicio con todas las garantías y publicidad, y finalmente condenados
por sedición y malversación de fondos públicos.
Ahora el Gobierno de España parece, a juzgar por las declaraciones del presidente Sánchez y el ministro de Justicia, dispuesto a enmendarle la plana al Tribunal
3.10.25. Propostes de resolució
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Supremo concediendo el indulto a los condenados, y ello a pesar de que ninguno de
ellos ha mostrado el más mínimo indicio de arrepentimiento y que todos ellos amenazan de continuo con reincidir en la vía insurreccional.
Si finalmente el Gobierno de España concede el indulto, lo hará en contra del criterio de la Fiscalía y del tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo. A tal respecto
el Alto Tribunal ha emitido un informe negativo en el que cuestiona sin ambages la
idoneidad de la concesión de la medida de gracia a los autores del golpe de Estado
de 2017. En este sentido, cabe consignar algunos pasajes del informe que deberían
constituir un escollo insalvable para cualquier gobierno de un Estado democrático
de Derecho que barruntara la posibilidad de conceder un indulto. Por ejemplo:
«... cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una
movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia
conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos, las razones invocadas para respaldar la extinción total o parcial de la pena impuesta pierden cualquier justificación.»
Ese informe del Tribunal Supremo, con argumentos jurídicos ciertamente difíciles de refutar, debería ser suficiente para disuadir al Gobierno de la tentación de
indultar a quienes pisotearon nuestros derechos y libertades en 2017 y amenazan
altivamente con volverlo a hacer. Pero las declaraciones recientes del presidente del
Gobierno de España, Sr. Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo no parecen
apuntar en esa dirección.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña manifiesta su compromiso con el Estado de Derecho como garantía de nuestros derechos y libertades individuales, así como con la
concordia y la convivencia democrática.
2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a que, a su vez,
inste al Gobierno de España a garantizar la igualdad de todos los ciudadanos españoles ante la ley y a comprometerse a no conceder indultos a los condenados por
sedición y la malversación por los hechos acaecidos en Cataluña en otoño de 2017,
que a fortiori no han dado ninguna muestra de arrepentimiento y amenazan de continuo con reincidir en la comisión de los delitos antedichos.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Carlos Carrizosa Torres, president; Ignacio Martín Blanco, portaveu; Marina
Bravo Sobrino, portaveu adjunta; Anna Grau Arias, Matías Alonso Ruiz, Joan García González, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre el transport sanitari entre els hospitals
del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Consorci Sanitari del
Garraf i entre Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere
de Ribes
250-00157/13
PRESENTACIÓ: GP ECP
Reg. 4924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament

Marc Parés Franzi, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari
d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució referent al transport sanitari
3.10.25. Propostes de resolució
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entre els tres hospitals del consorci sanitari de l’Alt Penedès i Garraf i entre Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

L’acord GOV/26/2019 d’11 de febrer autoritza la constitució del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf (CSAPG). El CSAPG té el seu origen en un Protocol
d’intencions subscrit en data 3 de juliol de 2016 pel Servei Català de la Salut, el
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès (CSAP) i el Consorci Sanitari del Garraf (CSG),
per a la integració dels dispositius i recursos assistencials d’aquestes dues entitats.
El projecte engloba un seguit de dispositius de referència de màxima importància per a l’equitat territorial del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), entre els quals destaquen l’Hospital Sant Antoni Abat (Vilanova
i la Geltrú), l’Hospital Residència Sant Camil i Centre de Rehabilitació (Sant Pere de
Ribes) i l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès).
L’objectiu del CSAPG és l’execució d’activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d’investigació al servei de la població resident en
l’àmbit sanitari de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf (a més de Cunit), amb
les seves àrees sanitàries d’influència.
La suma dels recursos d’aquestes organitzacions i la seva població de referència
encaixa, d’altra banda, amb les línies estratègiques del Pla de Salut de Catalunya,
sota el criteri d’enfortir la massa crítica de les entitats proveïdores de serveis assistencials com a mecanisme per promoure el màxim aprofitament dels recursos públics, i així millorar la qualitat en l’atenció a la salut i la viabilitat del sistema.
Tot i l’ample suport a la creació del CSAPG, per raons d’eficiència econòmica, sanitària i de benefici social, des del primer moment diversos usuaris, entitats i
grups municipals han plantejat la necessitat de dissenyar i implementar un Pla de
mobilitat amb transport públic entre les dues comarques, per tal que els integrants
del nou Consorci i els tres centres hospitalaris siguin abastament assequibles per a
la població de les dues comarques i també pels professionals, que han passat a desenvolupar la seva jornada laboral repartida entre els tres centres assistencials que
formen part del CSAPG.
Aquest Pla de mobilitat no només és absolutament necessari per fer viable la
xarxa sanitària que s’està teixint entre les dues comarques, sinó que també ho és per
fer més fluida la comunicació entre dues comarques que ja tenen establerts molts
vincles en diversos sectors però que tenen la gran mancança que representa l’escassa
comunicació en transport públic.
Les necessitats de desplaçaments de pacients i familiars entre territoris de l’Alt
Penedès i Garraf, estimades a partir de dades teòriques basades en la informació i la
utilització fins l’any 2019, estan més que acreditades. Estaríem parlant d’uns 5.600
viatges anuals pera diàlisi, 4.250 viatges per a cirugia programada, 960 per a intervencions quirúrgiques urgents/diferides, 2.400 per a tècniques i proves, 10.000 per a
diagnòstic per la imatge i 4.400 de professionals. En total son 27.226 viatges al llarg
de l’any entre les 8h matí i les 21h del vespre, entre els tres centres hospitalaris de les
comarques de l’Alt Penedès i del Garraf que formen part del CSAPG. I la tendència,
a mesura que va avançant la unificació, és augmentar el nombre de desplaçaments,
tant dels usuaris, com dels professionals.
D’altra banda, cal preveure també un augment del nombre de viatges calculats
entre els tres centres hospitalaris a curt termini, ja que, fins al moment de la integració en un sol consorci, l’Hospital de Referència de 3er nivell pel CSAP era l’Hospital Universitari de Bellvitge, on el desplaçament per transport públic era molt millor
que entre Vilafranca i Vilanova o Vilafranca i Sant Pere de Ribes, malgrat que la
distància sigui tres vegades inferior. Amb la integració al CSAPG, algunes o moltes
de les diverses derivacions a Bellvitge passaran a fer-se a l’Hospital Sant Camil, de
nivell 2 de complexitat (el CSAP és de nivell 1 de complexitat).
3.10.25. Propostes de resolució

46

BOPC 63
21 de juny de 2021

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Realitzar un estudi en el termini de tres mesos sobre com establir un servei de
transport públic que faciliti la mobilitat tant dels veïns i veïnes de les comarques de l’Alt
Penedès i del Garraf (i Cunit) als centres hospitalaris de Sant Antoni Abat de Vilanova
i la Geltrú, l’Hospital Residència Sant Camil i Centre de Rehabilitació de Sant Pere de
Ribes i l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès de Vilafranca del Penedès, com dels i les
professionals que han passat a desenvolupar la seva jornada laboral repartida entre els
tres centres assistencials que formen part del CSAPG. L’esmentat estudi haurà de contemplar que el transport públic entre els tres centres hospitalaris serveixi, també, per
millorar el transport públic entre Vilafranca del Penedès, Sant Pere de Ribes i Vilanova
i la Geltrú actualment deficitari.
2. Que en el termini de sis mesos s’implanti un servei de transport públic que faciliti la mobilitat tant dels veïns i veïnes de les comarques de l’Alt Penedès i del Garraf
als centres hospitalaris Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú, Hospital Residència
Sant Camil i Centre de Rehabilitació de Sant Pere de Ribes i Hospital Comarcal de
l’Alt Penedès de Vilafranca del Penedès, com dels i les professionals que han passat a
desenvolupar la seva jornada laboral repartida entre els tres centres assistencials que
formen part del CSAPG.
3. Que en el termini de sis mesos augmenti i millori el transport públic entre Vilafranca del Penedès, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
Marc Parés Franzi, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

Proposta de resolució de reprovació de la presidenta del Parlament
de Catalunya
250-00158/13
PRESENTACIÓ: GP VOX
Reg. 4985, 5136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto
del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de reprobación de la Presidente del Parlamento de Cataluña, para que sea
sustanciada ante el Pleno del Parlamento, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Desde el inicio de la legislatura, la Presidente del Parlamento de Cataluña viene
desempeñando su cargo de una forma absolutamente partidista y parcial, vulnerando manifiestamente el principio de imparcialidad que debe regir su actuación, según lo que al efecto establece el art. 39 del Reglamento del Parlamento de Cataluña.
Evidencia de su parcialidad y exclusivo servicio a la causa separatista y de ruptura con España, se evidencia con el inadecuado y desigual trato que dispensa al
Grupo Parlamentario de Vox, tanto en los plenos como en el resto de ámbitos de la
actividad parlamentaria. La Presidenta del Parlamento está siendo participe, como
una activista política más, del denominado «cordón sanitario» al Grupo Parlamentario de Vox que suscribieron determinados grupos políticos al inicio de la legislatura.
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La indisimulada animadversión de la la Presidente del Parlamento hacia el Grupo Parlamentario de Vox se constata en los debates parlamentarios, donde es una
constante las interrupciones y llamadas al orden a los diputados de Vox cada vez que
toman la palabra, lo cual no ocurre con el resto de grupos parlamentarios; así como
con su participación, con su voto favorable, en el injustificado reparto de Presidencias de las Comisiones Parlamentarias y de los senadores de designación autonómica, causando un severo perjuicio al grupo parlamentario de Vox, y contrariando
flagrantemente el criterio de proporcionalidad y los usos parlamentarios que deben
regir tanto el reparto de los senadores como el de las Presidencias de la Comisiones
Parlamentarias. Así las cosas, la Presidente del Parlamento no tiene reparo en vulnerar el Reglamento, al objeto de perjudicar y aislar al Grupo Parlamentario de Vox.
Totalmente reprobable fue la actuación de la Presidente del Parlamento con motivo del día de las Fuerzas Armadas, donde aprovechó no sólo para plantar a los
militares, rehusando la invitación a acudir al acto de celebración en Barcelona, sino
también para arremeter contra el Rey, a quien tacha de «represor» y al que acusa de
«no cumplir con su función de árbitro» y «apoyar ideales antidemocráticos».
La Presidente del Parlamento se expresó en estos términos en una carta remitida
al inspector general del Ejército, Excmo. Sr. Fernando Aznar Ladrón de Guevara, en
la que además urgía al Ejército a abandonar el cuartel de El Bruc.
Con su actuación en el día de las Fuerzas Armadas, dejando por los suelos la
imagen del Parlamento de Cataluña al denigrar al Jefe del Estado y al cuerpo militar
en su conjunto, se denotó una vez más que la Presidenta del Parlamento carece de la
debida imparcialidad que requiere ejercer la representación de la Cámara Catalana,
moviéndose tan solo por motivaciones ideológicas personales que le imposibilitan
para ostentar el cargo de Presidenta.
Por otro lado, si bien defendemos el derecho a la presunción de inocencia, no se
puede obviar que la Presidenta del Parlamento de Cataluña se encuentra investigada
por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la comisión de presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación
de caudales públicos y falsedad documental. A fecha de hoy, es cierto que no hay
una sentencia condenatoria, pero son evidentes los indicios de actividades delictivas
que de confirmarse como ciertos le imposibilitarían para ser diputada y Presidenta
del Parlamento de Cataluña.
En definitiva, el injusto y denigrante trato que ofrece al grupo parlamentario de
Vox, la falta de imparcialidad en su actuación como representante de la Cámara, la
falta de respeto al Rey, al Ejército, y al resto de instituciones del Estado, así como
las evidentes sospechas de actividades penalmente reprochables, conlleva que la actual Presidente deba ser reprobada por el Parlamento de Cataluña.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

Para reprobar a la Presidente del Parlamento de Cataluña por los siguientes motivos:
1. El desempeño de su cargo de forma partidista y parcial, vulnerando manifiestamente el principio de imparcialidad que debe regir su actuación, según lo que al
efecto establece el art. 39 del Reglamento del Parlamento de Cataluña
2. El inadecuado y desigual trato que dispensa al Grupo Parlamentario de Vox
en los debates parlamentarios.
3. Su participación, con su voto favorable, en el injustificado reparto de Presidencias de las Comisiones Parlamentarias y de los senadores de designación autonómica, causando un severo perjuicio al grupo parlamentario de Vox, y contrariando
flagrantemente el criterio de proporcionalidad y los usos parlamentarios que deben
regir tanto el reparto de los senadores como el de las Presidencias de la Comisiones
Parlamentarias.
4. Sus faltas de respeto al Rey, al Ejército, y al resto de instituciones del Estado.
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5. La investigación que está llevando a cabo la Sala Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña por la posible comisión de delitos de prevaricación,
fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Palacio del Parlamento, 11 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
GP VOX

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3
i altres cursos el curs 2021-2022 a Vilafant
250-00159/13
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 5013 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta
la Proposta de resolució per al manteniment de les línies de P-3 i d’altres cursos per
al curs 2021-2022 al municipi de Vilafant (Alt Empordà), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent:
Exposició de motius

L’escola Les Mèlies de Vilafant (Alt Empordà) és el centre educatiu públic de
referència del barri de les Mèlies, al nucli del Camp dels Enginyers, d’aquest municipi. Malgrat això, el Departament d’Educació ha decidit unilateralment, contra el
parer del Consell Escolar Municipal, suprimir una de les seves dues línies de P-3 de
cara al curs 2021-2022, dificultant així que les famílies puguin apostar per l’escola
pública del seu barri i triar el model educatiu que desitgin per als seus fills.
Aquesta decisió del Departament d’Educació obliga al desplaçament forçat dels
nens i nenes del barri cap a l’altra escola pública del municipi, l’escola Sol i Vent,
a la qual sobrecarrega i n’augmenta les ràtios alumnes/unitat i alumnes/professor.
Atesa la dispersió del municipi en tres nuclis de població, la llunyania d’aquesta escola per a la gent del barri de les Mèlies significarà problemes de conciliació i un
increment de les despeses de transport i menjador que el Departament no sufragarà
perquè els alumnes s’escolaritzen dins el mateix municipi. D’altra banda, intuïtivament és poc aconsellable augmentar les ràtios alumnes/unitat en temps de pandèmia
de Covid-19. Finalment, aquesta situació també estimula que els nens i nenes s’escolaritzin en un altre municipi o que triïn una escola concertada.
La reducció de la natalitat ocorreguda en els últims anys no pot ser utilitzada per
part del Departament d’Educació com una oportuna coartada per suprimir línies als
centres educatius. En realitat, es tracta de l’ocasió perfecta per reduir ràtios i disminuir el fracàs escolar, millorant així la qualitat educativa.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Mantenir de cara al curs 2021-2022, a les escoles Les Mèlies i Sol i Vent de Vilafant (Alt Empordà), el mateix nombre de línies de P-3 i d’altres cursos que les que tenen actualment, com a mesura per reduir les ràtios alumnes/unitat i alumnes/professor, disminuir el fracàs escolar i millorar la qualitat de l’educació que s’hi imparteix.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02.

Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13
RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTADA

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 de juny de 2021, d’acord
amb l’article 24.a del Reglament, ha pres nota de la renúncia a la condició de diputada al Parlament de Catalunya, d’Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, amb efectes des del dia 15 de juny de 2021.
Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 de juny de 2021, d’acord
amb l’article 24.a del Reglament, ha pres nota de la renúncia a la condició de diputat
al Parlament de Catalunya, de Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, amb efectes des del dia 15 de juny de 2021.
Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTADA

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 de juny de 2021, d’acord
amb l’article 24.a del Reglament, ha pres nota de la renúncia a la condició de diputada al Parlament de Catalunya, d’Ester Capella Farré, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, amb efectes des del dia 15 de juny de 2021
Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.
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4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00001/13
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 4732 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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 49 del Reglament del Parlament,
comunica que el diputat Jordi Terrades Santacreu ha estat proposat president de la
Comissió d’Afers Institucionals.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ECP; GP VOX; GP CUP-NCG; GP ERC;
GP CS; GP PSC-UNITS; G MIXT; GP JXCAT
Reg. 4150; 4292; 4376; 4640; 4683; 4730; 4749; 4849 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 15.06.2021

Reg. 4150
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la
diputada Jéssica Albiach Satorres ha estat designada membre de la Comissió d’Afers
Institucionals.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 4292
A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, comunica que el diputado Joan Garriga Doménech ha sido designado miembro de la
Comissió d’Afers Institucionals.
Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX
Reg. 4376
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
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Maria Dolors Sabater
i Puig ha estat designada membre de la Comissió d’Afers Institucionals.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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Reg. 4640
A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que les diputades Marta Vilalta i Torres, Jordina Freixanet i Pardo i els diputats Josep Maria Jové Lladó i Chakir el Homrani Lesfar han estat designats membres de la
Comissió d’Afers Institucionals.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
Reg. 4683
A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Carlos Carrizosa Torres ha estat designat membre, i alhora portaveu, de la
Comissió d’Afers Institucionals.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
Reg. 4730
A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que els diputats Cristòfol Gimeno Iglesias, Marta Moreta Rovira, Salvador Illa i Roca, Jordi Terrades Santacreu han estat designats membres de la Comissió d’Afers Institucionals.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
Reg. 4749
A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb
el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat membre de la Comissió d’Afers
Institucionals.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
Reg. 4849
A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Joan Canadell i Bruguera, Lluís Puig Gordi, Glòria Freixa
i Vilardell i Albert Batet i Canadell han estat designats membres de la Comissió
d’Afers Institucionals.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

4.45.05. Comissions legislatives

52

BOPC 63
21 de juny de 2021

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT I ELECCIÓ
DE LA VICEPRESIDENTA I DEL SECRETARI

El dia 11 de juny de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió d’Afers Institucionals.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 20 d’abril de 2021, pels diputats següents:
GP Socialistes i Units per Avançar
Cristòfol Gimeno Iglesias
Salvador Illa i Roca
Marta Moreta Rovira
Jordi Terrades Santacreu
GP d’Esquerra Republicana
Chakir el Homrani Lesfar
Jordina Freixanet i Pardo
Josep M. Jové Lladó
Marta Vilalta i Torres
GP de Junts per Catalunya
Albert Batet i Canadell
Joan Canadell i Bruguera
Glòria Freixa i Vilardell
Lluís Puig Gordi
GP de VOX en Cataluña
Joan Garriga Doménech
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Maria Dolors Sabater i Puig
GP d’En Comú Podem
Jéssica Albiach Satorres
GP de Ciutadans
Carlos Carrizosa Torres
Grup Mixt
Alejandro Fernández Álvarez

El GP Socialistes i Units per Avançar, al qual ha correspost la presidència de la
Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del
Parlament del 8 de juny de 2021, ha designat president el diputat Jordi Terrades Santacreu, el qual ha estat ratificat per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresidenta la diputada Jordina Freixanet i Pardo, i secretari,
el diputat Joan Canadell i Bruguera.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
El secretari de la Comissió, Joan Canadell i Bruguera; el president de la Comissió, Jordi Terrades Santacreu
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Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
410-00002/13
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 4876 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica que
el diputat Ramon Tremosa i Balcells ha estat proposat president de la Comissió de
Polítiques Digitals i Territori.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ECP; GP VOX; GP CUP-NCG; GP ERC;
GP CS; GP PSC-UNITS; G MIXT; GP JXCAT
Reg. 4198; 4358; 4366; 4660; 4688; 4736; 4750; 4874 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 15.06.2021

Reg. 4198
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Marc Parés Franzi ha estat designat membre de la Comissió de Polítiques
Digitals i Territori.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 4358
A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, comunica que el diputado Andrés Bello Sanz ha sido designado miembro de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX
Reg. 4366
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
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Montserrat Vinyets
Pagès ha estat designada membre de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

4.45.05. Comissions legislatives

54

BOPC 63
21 de juny de 2021

Reg. 4660
A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que els diputats Ferran Estruch i Torrents, Engelbert Montalà i Pla i les diputades
Irene Aragonès Gràcia i Meritxell Serret i Aleu han estat designats membres de la
Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
Reg. 4688
A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la
diputada Marina Bravo Sobrino ha estat designada membre, i alhora portaveu, de
la Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
Reg. 4736
A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que els diputats Jordi Terrades Santacreu, Eva Candela Lopez, Juan Luis
Ruiz López, Rosa Maria Ibarra Ollé han estat designats membres de la Comissió de
Polítiques Digitals i Territori.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
Reg. 4750
A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el
que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada
Eva Parera i Escrichs ha estat designada membre de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
Reg. 4874
A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que els diputats Ramon Tremosa i Balcells, Cristina Casol Segués, Joan Canadell
i Bruguera i Jordi Fàbrega i Sabaté han estat designats membres de la Comissió de
Polítiques Digitals i Territori.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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DE LA VICEPRESIDENTA I DE LA SECRETÀRIA

El dia 11 de juny de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 20 d’abril de 2021, pels diputats següents:
GP Socialistes i Units per Avançar
Eva Candela Lopez
Rosa Maria Ibarra Ollé
Juan Luis Ruiz López
Jordi Terrades Santacreu
GP d’Esquerra Republicana
Irene Aragonès Gràcia
Ferran Estruch i Torrents
Engelbert Montalà i Pla
Meritxell Serret i Aleu
GP de Junts per Catalunya
Joan Canadell i Bruguera
Cristina Casol Segués
Jordi Fàbrega i Sabaté
Ramon Tremosa Balcells
GP de VOX en Cataluña
Andrés Bello Sanz
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Montserrat Vinyets Pagès
GP d’En Comú Podem
Marc Parés Franzi
GP de Ciutadans
Marina Bravo Sobrino
Grup Mixt
Eva Parera i Escrichs

El GP de Junts per Catalunya, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del 8 de juny de 2021, ha designat president el diputat Ramon Tremosa Balcells, el qual ha estat ratificat per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresidenta la diputada Rosa Maria Ibarra Ollé, i secretària,
la diputada Irene Aragonès Gràcia.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comissió, Ramon Tremosa Balcells
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Composició de la Comissió d’Empresa i Treball
410-00003/13
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 4941 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Joan Carles Gallego i Herrera ha estat proposat president de la Comissió d’Empresa i Treball.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ECP; GP VOX; GP CUP-NCG; GP ERC;
GP CS; GP PSC-UNITS; G MIXT; GP JXCAT
Reg. 4190; 4346; 4372; 4658; 4693; 4706; 4751; 4788 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 15.06.2021

Reg. 4190
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Joan Carles Gallego i Herrera ha estat designat membre de la Comissió
d’Empresa i Treball.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 4346
A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, comunica que la diputada Isabel Lázaro Pina ha sido designada miembro de la Comissió d’Empresa i Treball.
Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX
Reg. 4372
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
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Eulàlia Reguant i Cura
ha estat designada membre de la Comissió d’Empresa i Treball.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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Reg. 4658
A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que la diputada Lluïsa Llop i Fernàndez i els diputats Jordi Albert i Caballero, Engelbert Montalà i Pla i Bartomeu Compte Masmitjà han estat designats membres de
la Comissió d’Empresa i Treball.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
Reg. 4693
A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Joan García González ha estat designat membre, i alhora portaveu, de la Comissió d’Empresa i Treball.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
Reg. 4706
A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que els diputats Pol Gibert Horcas, Juan Luis Ruiz López, Raúl Moreno
Montaña, Òscar Ordeig i Molist han estat designats membres de la Comissió d’Empresa i Treball.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
Reg. 4751
A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb
el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Eva Parera i Escrichs ha estat designada membre de la Comissió d’Empresa
i Treball.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
Reg. 4788
A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que els diputats Joan Canadell i Bruguera, Glòria Freixa i Vilardell, Jordi Munell
i Garcia i Ferran Roquer i Padrosa han estat designats membres de la Comissió
d’Empresa i Treball.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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El dia 11 de juny de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió d’Empresa i Treball.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 20 d’abril de 2021, pels diputats següents:
GP Socialistes i Units per Avançar
Pol Gibert Horcas
Raúl Moreno Montaña
Òscar Ordeig i Molist
Juan Luis Ruiz López
GP d’Esquerra Republicana
Jordi Albert i Caballero
Bartomeu Compte Masmitjà
Lluïsa Llop i Fernàndez
Engelbert Montalà i Pla
GP de Junts per Catalunya
Joan Canadell i Bruguera
Glòria Freixa i Vilardell
Jordi Munell i Garcia
Ferran Roquer i Padrosa
GP de VOX en Cataluña
Isabel Lázaro Pina
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Eulàlia Reguant i Cura
GP d’En Comú Podem
Joan Carles Gallego i Herrera
GP de Ciutadans
Joan García González
Grup Mixt
Eva Parera i Escrichs

El GP d’En Comú Podem, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de
conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del
11 de juny de 2021, ha designat president el diputat Joan Carles Gallego i Herrera,
el qual ha estat ratificada per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresidenta la diputada Glòria Freixa i Vilardell, i secretari,
el diputat Juan Luis Ruiz López.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
El secretari de la Comissió, Juan Luis Ruiz López; el president de la Comissió,
Joan Carles Gallego i Herrera
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Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00004/13
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 4645 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica
que la diputada Raquel Sans Guerra ha estat proposada presidenta de la Comissió
d’Economia i Hisenda.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ECP; GP VOX; GP CUP-NCG; GP ERC;
GP CS; GP PSC-UNITS; G MIXT; GP JXCAT
Reg. 4152; 4295; 4374; 4643; 4684; 4698; 4752; 4877 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 15.06.2021

Reg. 4152
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Joan Carles Gallego i Herrera ha estat designat membre de la Comissió
d’Economia i Hisenda.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 4295
A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, comunica que el diputado Antonio Gallego Burgos ha sido designado miembro de la
Comissió d’Economia i Hisenda.
Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX
Reg. 4374
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
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Eulàlia Reguant i Cura
ha estat designada membre de la Comissió d’Economia i Hisenda.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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Reg. 4643
A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats J. Lluís Salvadó Tenesa, Ernest Maragall i Mira i les diputades
Raquel Sans Guerra i Lluïsa Llop i Fernàndez han estat designats membres de la
Comissió d’Economia i Hisenda.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
Reg. 4684
A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Ignacio Martín Blanco ha estat designat membre, i alhora portaveu, de la
Comissió d’Economia i Hisenda.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
Reg. 4698
A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que els diputats Alícia Romero Llano, Raúl Moreno Montaña, Òscar Ordeig i Molist, Jordi Riba Colom han estat designats membres de la Comissió d’Economia i Hisenda.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
Reg. 4752
A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb
el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat
Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat membre de la Comissió d’Economia
i Hisenda.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
Reg. 4877
A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Joan Canadell i Bruguera, Jordi Munell i Garcia, Elsa Artadi
Vila i Ferran Roquer i Padrosa han estat designats membres de la Comissió d’Economia i Hisenda.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA I ELECCIÓ
DE LA VICEPRESIDENTA I DEL SECRETARI

El dia 11 de juny de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió d’Economia i Hisenda.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 20 d’abril de 2021, pels diputats següents:
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Raúl Moreno Montaña
Òscar Ordeig i Molist
Jordi Riba Colom
Alícia Romero Llano
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Lluïsa Llop i Fernàndez
Ernest Maragall i Mira
J. Lluís Salvadó Tenesa
Raquel Sans Guerra
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Elsa Artadi i Vila
Joan Canadell i Bruguera
Jordi Munell i Garcia
Ferran Roquer i Padrosa
Grup Parlamentari de Vox en Cataluña
Antonio Gallego Burgos
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Eulàlia Reguant i Cura
Grup Parlamentari d’En Comú Podem
Joan Carles Gallego i Herrera
Grup Parlamentari de Ciutadans
Ignacio Martín Blanco
Grup Mixt
Alejandro Fernández Álvarez

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la
Mesa del Parlament del 8 de juny del 2021, ha designat presidenta la diputada Raquel Sans Guerra, la qual ha estat ratificada per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresidenta la diputada Eulàlia Reguant i Cura i secretari, el
diputat Ferran Roquer i Padrosa.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
El secretari de la Comissió, Ferran Roquer i Padrosa; la presidenta de la Comissió, Raquel Sans Guerra
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Composició de la Comissió d’Igualtat i Feminismes
410-00005/13
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 4944 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica que la
diputada Susanna Segovia Sánchez ha estat proposada presidenta de la Comissió
d’Igualtat i Feminismes.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ECP; GP VOX; GP CUP-NCG; GP ERC;
GP CS; GP PSC-UNITS; G MIXT; GP JXCAT
Reg. 4194; 4348; 4371; 4646; 4689; 4700; 4753; 4861; 4895 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 15.06.2021

Reg. 4194
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la
diputada Susanna Segovia Sánchez ha estat designada membre de la Comissió
d’Igualtat i Feminismes.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 4348
A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, comunica que la diputada Mónica Lora Cisquer ha sido designada miembro de la Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX
Reg. 4371
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
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Basha Changue Canalejo ha estat designada membre de la Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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Reg. 4646, 4895
A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que les diputades Jenn Díaz Ruiz, Raquel Sans Guerra, Marta Vilalta i Torres i el
diputat Pau Morales i Romero han estat designats membres de la Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
Reg. 4689
A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la
diputada Anna Grau Arias ha estat designada membre, i alhora portaveu, de la Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
Reg. 4700
A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que els diputats Gemma Lienas Massot, David González Chanca, Silvia
Paneque Sureda, Raúl Moreno Montaña han estat designats membres de la Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
Reg. 4753
A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el
que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada
Eva Parera i Escrichs ha estat designada membre de la Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
Reg. 4861
A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Aurora Madaula i Giménez, Elsa Artadi Vila, Francesc de Dalmases i Thió i Judith Toronjo Nofuentes han estat designats membres de la Comissió
d’Igualtat i Feminismes.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA I ELECCIÓ
DE LA VICEPRESIDENTA I DEL SECRETARI

El dia 11 de juny de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió d’Igualtat i Feminismes.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 20 d’abril de 2021, pels diputats següents:
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
David González Chanca
Gemma Lienas Massot
Raúl Moreno Montaña
Silvia Paneque Sureda
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Jenn Díaz Ruiz
Pau Morales i Romero
Raquel Sans Guerra
Marta Vilalta i Torres
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Elsa Artadi i Vila
Francesc de Dalmases i Thió
Aurora Madaula i Giménez
Judith Toronjo Nofuentes
Grup Parlamentari de Vox en Cataluña
Mónica Lora Cisquer
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Basha Changue Canalejo
Grup Parlamentari d’En Comú Podem
Susanna Segovia Sánchez
Grup Parlamentari de Ciutadans
Anna Grau Arias
Grup Mixt
Eva Parera i Escrichs

El Grup Parlamentari d’En Comú Podem, al qual ha correspost la presidència de
la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del
Parlament del 8 de juny del 2021, ha designat presidenta la diputada Susanna Segovia Sánchez, la qual ha estat ratificada per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresidenta la diputada Marta Vilalta i Torres i secretari, el
diputat Raúl Moreno Montaña.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comissió, Susanna Segovia Sánchez
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Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència
i Cooperació
410-00006/13
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 4785 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol ha estat proposat president de la
Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ECP; GP VOX; GP CUP-NCG; GP ERC;
GP CS; GP PSC-UNITS; G MIXT; GP JXCAT
Reg. 4154; 4290; 4377; 4663; 4695; 4709; 4754; 4783 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 15.06.2021

Reg. 4154
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la
diputada Susanna Segovia Sánchez ha estat designada membre de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 4290
A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, comunica que el diputado Alberto Tarradas Paneque ha sido designado miembro de la
Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX
Reg. 4377
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
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Carles Riera Albert ha
estat designat membre de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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Reg. 4663
A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que les diputades Meritxell Serret i Aleu, Ana Balsera i Marín, Jordina Freixanet i
Pardo i el diputat Ruben Wagensberg Ramon han estat designats membres de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
Reg. 4695
A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Matías Alonso Ruiz ha estat designat membre, i alhora portaveu, de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
Reg. 4709
A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que els diputats David Pérez Ibáñez, Ferran Pedret i Santos, Esther Niubó
Cidoncha, Rocio Garcia Pérez han estat designats membres de la Comissió d’Acció
Exterior, Transparència i Cooperació.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
Reg. 4754
A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el
que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada
Lorena Roldán Suárez ha estat designada membre de la Comissió d’Acció Exterior,
Transparència i Cooperació.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
Reg. 4783
A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, Francesc de Dalmases i
Thió, Aurora Madaula i Giménez i Josep Rius Alcaraz han estat designats membres
de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT I ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT
I DE LA SECRETÀRIA

El dia 11 de juny de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 20 d’abril de 2021, pels diputats següents:
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Rocio Garcia Pérez
Esther Niubó Cidoncha
Ferran Pedret i Santos
David Pérez Ibáñez
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Ana Balsera i Marín
Jordina Freixanet i Pardo
Meritxell Serret i Aleu
Ruben Wagensberg Ramon
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol
Francesc de Dalmases i Thió
Aurora Madaula i Giménez
Josep Rius i Alcaraz
Grup Parlamentari de Vox en Cataluña
Alberto Tarradas Paneque
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Carles Riera Albert
Grup Parlamentari d’en Comú Podem
Susanna Segovia Sánchez
Grup Parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz
Grup Mixt
Lorena Roldán Suárez

El Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la
Mesa del Parlament del 8 de juny de 2021, ha designat president el diputat Jaume
Alonso-Cuevillas i Sayrol, el qual ha estat ratificat per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresident el diputat Ruben Wagensberg Ramon, i secretària,
la diputada Esther Niubó Cidoncha.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; el president de la Comissió, Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol
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Composició de la Comissió d’Educació
410-00007/13
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 4735 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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 49 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Marta Moreta Rovira ha estat proposada presidenta de la
Comissió d’Educació.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ECP; GP VOX; GP CUP-NCG; GP ERC;
GP CS; GP PSC-UNITS; G MIXT; GP JXCAT
Reg. 4158; 4297; 4373; 4655; 4685; 4733; 4755; 4786 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 15.06.2021

Reg. 4158
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Jordi Jordan Farnós ha estat designat membre de la Comissió d’Educació.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 4297
A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, comunica que el diputado Manuel Jesús Acosta Elías ha sido designado miembro de
la Comissió d’Educació.
Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX
Reg. 4373
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
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Carles Riera Albert ha
estat designat membre de la Comissió d’Educació.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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Reg. 4655
A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que les diputades Mònica Palacín i París, Najat Driouech Ben Moussa Irene Aragonès Gràcia i el diputat Jordi Albert i Caballero han estat designats membres de la
Comissió d’Educació.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
Reg. 4685
A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Ignacio Martín Blanco ha estat designat membre, i alhora portaveu, del Grup
Parlamentari de Ciutadans a la Comissió d’Educació.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
Reg. 4733
A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que els diputats Esther Niubó Cidoncha, Dolors Carreras Casany, Rocio
Garcia Pérez, Marta Moreta Rovira han estat designats membres de la Comissió
d’Educació.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
Reg. 4755
A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el
que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada
Eva Parera i Escrichs ha estat designada membre de la Comissió d’Educació.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
Reg. 4786
A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Anna Erra Solà, Anna Feliu Moragues, Assumpció Laïlla i
Jou i Francesc Ten i Costa han estat designats membres de la Comissió d’Educació.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA I ELECCIÓ
DEL VICEPRESIDENT I DEL SECRETARI

El dia 11 de juny de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió d’Educació.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 20 d’abril de 2021, pels diputats següents:
GP Socialistes i Units per Avançar
Dolors Carreras Casany
Rocio Garcia Pérez
Marta Moreta Rovira
Esther Niubó Cidoncha
GP d’Esquerra Republicana
Jordi Albert i Caballero
Irene Aragonès Gràcia
Najat Driouech Ben Moussa
Mònica Palacín i París
GP de Junts per Catalunya
Anna Maria Erra i Solà
Anna Feliu Moragues
M. Assumpció Laïlla Jou
Francesc Ten i Costa
GP de VOX en Cataluña
Manuel Jesús Acosta Elías
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Carles Riera Albert
GP d’En Comú Podem
Jordi Jordan Farnós
GP de Ciutadans
Ignacio Martín Blanco
Grup Mixt
Eva Parera i Escrichs

El GP Socialistes i Units per Avançar, al qual ha correspost la presidència de la
Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del
Parlament del 8 de juny de 2021, ha designat presidenta la diputada Marta Moreta
Rovira, la qual ha estat ratificada per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresident el diputat Carles Riera Albert, i secretari, el diputat Jordi Albert i Caballero.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comissió, Marta Moreta Rovira
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Composició de la Comissió de Recerca i Universitats
410-00008/13
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 4873 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Damià Calvet Valera ha estat proposat president de la Comissió de
Recerca i Universitats.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ECP; GP VOX; GP CUP-NCG; GP ERC;
GP CS; GP PSC-UNITS; G MIXT; GP JXCAT
Reg. 4196; 4360; 4365; 4652; 4690; 4715; 4757; 4871 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 15.06.2021

Reg. 4196
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Lucas Silvano Ferro Solé ha estat designat membre de la Comissió de Recerca i Universitats.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 4360
A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, comunica que el diputado Manuel Jesús Acosta Elías ha sido designado miembro de la
Comissió de Recerca i Universitats.
Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX
Reg. 4365
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
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Dani Cornellà Detrell ha
estat designat membre de la Comissió de Recerca i Universitats.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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Reg. 4652
A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que les diputades Pau Morales i Romero, Carles Castillo Rosique, Raquel Sans
Guerra, Ernest Maragall i Mira han estat designades membres de la Comissió de
Recerca i Universitats.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
Reg. 4690
A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Ignacio Martín Blanco ha estat designat membre, i alhora portaveu, de la
Comissió de Recerca i Universitats.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
Reg. 4715
A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que els diputats Alícia Romero Llano, Assumpta Escarp Gibert, Helena
Bayo Delgado, Marta Moreta Rovira han estat designats membres de la Comissió
de Recerca i Universitats.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
Reg. 4757
A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb
el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat
Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat membre de la Comissió de Recerca
i Universitats.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
Reg. 4871
A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Damià Calvet Valera, Judith Toronjo Nofuentes, Ramon Tremosa i Balcells i jordi Munell i Garcia han estat designats membres de la Comissió
de Recerca i Universitats.
Palau del Parlament,10 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Fascicle tercer
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CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT I ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT
I DE LA SECRETÀRIA

El dia 11 de juny de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió de Recerca i Universitats.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 20 d’abril de 2021, pels diputats següents:
GP Socialistes i Units per Avançar
Alícia Romero Llano
Assumpta Escarp Gibert
Helena Bayo Delgado
Marta Moreta Rovira
GP d’Esquerra Republicana
Pau Morales i Romero
Carles Castillo Rosique
Raquel Sans Guerra
Ernest Maragall i Mira
GP de Junts per Catalunya
Francesc Damià Calvet Valera
Judith Toronjo Nofuentes
Ramon Tremosa Balcells
Jordi Munell i Garcia
GP de VOX en Cataluña
Manuel Jesús Acosta Elías
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Dani Cornellà Detrell
GP d’En Comú Podem
Lucas Silvano Ferro Solé
GP de Ciutadans
Ignacio Martín Blanco
Grup Mixt
Alejandro Fernández Álvarez

El GP de Junts per Catalunya, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del 8 de juny de 2021, ha designat president el diputat Francesc Damià Calvet
Valera, el qual ha estat ratificat per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresident el diputat Carles Castillo Rosique, i secretària, la
diputada Helena Bayo Delgado.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
La secretària de la Comissió, Helena Bayo Delgado; el president de la Comissió,
Francesc Damià Calvet Valera
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Composició de la Comissió d’Acció Climàtica
410-00009/13
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 4499 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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
49 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Dani Cornellà Detrell ha
estat proposat president de la Comissió d’Acció Climàtica.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ECP; GP VOX; GP CUP-NCG; GP ERC;
GP CS; GP PSC-UNITS; G MIXT; GP JXCAT
Reg. 4160; 4288; 4378; 4672; 4694; 4739; 4758; 4846 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 15.06.2021

Reg. 4160
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Lucas Silvano Ferro Solé ha estat designat membre de la Comissió d’Acció
Climàtica.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 4288
A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, comunica que el diputado Antonio Ramón López Gómez ha sido designado miembro
de la Comissió d’Acció Climàtica.
Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX
Reg. 4378
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
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Dani Cornellà Detrell ha
estat designat membre de la Comissió d’Acció Climàtica.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

4.45.05. Comissions legislatives

75

BOPC 63
21 de juny de 2021

Reg. 4672
A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que les diputades Meritxell Serret i Aleu, Mònica Palacín i París, Maria Jesús Viña
i Ariño i el diputat Bartomeu Compte Masmitjà han estat designats membres de la
Comissió d’Acció Climàtica.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
Reg. 4694
A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada
Marina Bravo Sobrino ha estat designada membre, i alhora portaveu, de la Comissió
d’Acció Climàtica.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
Reg. 4739
A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que els diputats Silvia Paneque Sureda, Jordi Terrades Santacreu, Joaquim Paladella Curto, Eva Candela Lopez han estat designats membres de la Comissió d’Acció Climàtica.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
Reg. 4758
A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el
que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada
Lorena Roldán Suárez ha estat designada membre de la Comissió d’Acció Climàtica.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
Reg. 4846
A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Salvador Vergés i Tejero, Glòria Feixa i Vilardell, Cristina
Casol Segués i Jordi Fàbrega i Sabaté han estat designats membres de la Comissió
d’Acció Climàtica.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT I ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT
I DE LA SECRETÀRIA

El dia 11 de juny de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió d’Acció Climàtica.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 20 d’abril de 2021, pels diputats següents:
GP Socialistes i Units per Avançar
Eva Candela Lopez
Joaquim Paladella Curto
Silvia Paneque Sureda
Jordi Terrades Santacreu
GP d’Esquerra Republicana
Bartomeu Compte Masmitjà
Mònica Palacín i París
Meritxell Serret i Aleu
Maria Jesús Viña i Ariño
GP de Junts per Catalunya
Cristina Casol Segués
Jordi Fàbrega i Sabaté
Glòria Freixa i Vilardell
Salvador Vergés i Tejero
GP de VOX en Cataluña
Antonio Ramón López Gómez
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Dani Cornellà Detrell
GP d’En Comú Podem
Lucas Silvano Ferro Solé
GP de Ciutadans
Marina Bravo Sobrino
Grup Mixt
Lorena Roldán Suárez

El GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, al qual
ha correspost la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del
Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del 8 de juny de 2021, ha designat
president el diputat Dani Cornellà Detrell, el qual ha estat ratificat per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresident el diputat Salvador Vergés i Tejero, i secretària, la
diputada Eva Candela Lopez.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
La secretària de la Comissió, Eva Candela Lopez; el president de la Comissió,
Dani Cornellà Detrell
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Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Món Rural
410-00010/13
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 4676 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica
que la diputada Meritxell Serret i Aleu ha estat proposada presidenta de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP VOX; GP CUP-NCG; GP ECP; GP ERC;
GP CS; GP PSC-UNITS; G MIXT; GP JXCAT
Reg. 4294; 4375; 4393; 4674; 4686; 4712; 4759; 4852 4979 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 15.06.2021

Reg. 4294
A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, comunica que el diputado Antonio Ramón López Gómez ha sido designado miembro
de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural.
Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX
Reg. 4375
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
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Pau Juvillà Ballester ha
estat designat membre de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
Reg. 4393
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Lucas Silvano Ferro Solé ha estat designat membre de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Reg. 4674
A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que les diputades Lluïsa Llop i Fernàndez, Meritxell Serret i Aleu i els diputats Antoni Flores Ardiaca i Engelbert Montalà i Pla han estat designats membres de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
Reg. 4686
A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la
diputada Marina Bravo Sobrino ha estat designada membre, i alhora portaveu, de
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
Reg. 4712
A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que els diputats Rosa Maria Ibarra Ollé, Sílvia Romero Galera, Cristòfol
Gimeno Iglesias, Joaquim Paladella Curto han estat designats membres de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
Reg. 4759
A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb
el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat
Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat membre de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
Reg. 4852, 4979
A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Jordi Munell i Garcia, Salvador Vergés i Tejero, Joan Carles
Garcia Guillamon i Cristina Casol Segués han estat designats membres de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

4.45.05. Comissions legislatives

79

BOPC 63
21 de juny de 2021

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA I ELECCIÓ
DEL VICEPRESIDENT I DE LA SECRETÀRIA

El dia 11 de juny de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Món Rural.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 20 d’abril de 2021, pels diputats següents:
GP Socialistes i Units per Avançar
Cristòfol Gimeno Iglesias
Rosa Maria Ibarra Ollé
Joaquim Paladella Curto
Sílvia Romero Galera
GP d’Esquerra Republicana
Antoni Flores i Ardiaca
Lluïsa Llop i Fernàndez
Engelbert Montalà i Pla
Meritxell Serret i Aleu
GP de Junts per Catalunya
Cristina Casol Segués
Joan Carles Garcia Guillamon
Jordi Munell i Garcia
Salvador Vergés i Tejero
GP de VOX en Cataluña
Antonio Ramón López Gómez
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Pau Juvillà Ballester
GP d’En Comú Podem
Lucas Silvano Ferro Solé
GP de Ciutadans
Marina Bravo Sobrino
Grup Mixt
Alejandro Fernández Álvarez

El GP d’Esquerra Republicana, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del 8 de juny de 2021, ha designat presidenta la diputada Meritxell Serret i
Aleu, la qual ha estat ratificada per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresident el diputat Joaquim Paladella Curto, i secretària,
la diputada Cristina Casol Segués.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
La secretària de la Comissió, Cristina Casol Segués; la presidenta de la Comissió, Meritxell Serret i Aleu
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Composició de la Comissió de Salut
410-00011/13
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 4870 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Assumpció Laïlla i Jou ha estat proposada presidenta de la Comissió de Salut.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ECP; GP VOX; GP CUP-NCG; GP ERC;
GP CS; GP PSC-UNITS; G MIXT; GP JXCAT
Reg. 4162; 4362; 4364; 4649; 4691; 4703; 4760; 4868 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 15.06.2021

Reg. 4162
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat David Cid Colomer ha estat designat membre de la Comissió de Salut.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 4362
A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, comunica que la diputada María Elisa García Fuster ha sido designada miembro de la
Comissió de Salut.
Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX
Reg. 4364
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
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Laia Estrada Cañón ha
estat designada membre de la Comissió de Salut.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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Reg. 4649
A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que els diputats Juli Fernàndez i Olivares, Ferran Estruch i Torrents, Antoni Flores
i Ardiaca i la diputada Najat Driouech Ben Moussa han estat designats membres de
la Comissió de Salut.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
Reg. 4691
A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la
diputada Anna Grau Arias ha estat designada membre, i alhora portaveu, de la Comissió de Salut.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
Reg. 4703
A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que els diputats Assumpta Escarp Gibert, Mónica Ríos García, Mario
García Gómez, Dolors Carreras Casany han estat designats membres de la Comissió de Salut.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
Reg. 4760
A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el
que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada
Lorena Roldán Suárez ha estat designada membre de la Comissió de Salut.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
Reg. 4868
A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Assumpció Laïlla i Jou, Jordi Fàbrega i Sabaté, Salvador
Vergés i Tejero i Jordi Munell i Garcia han estat designats membres de la Comissió
de Salut.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA I ELECCIÓ
DE LA VICEPRESIDENTA I DEL SECRETARI

El dia 11 de juny de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió de Salut.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 20 d’abril de 2021, pels diputats següents:
GP Socialistes i Units per Avançar
Dolors Carreras Casany
Assumpta Escarp Gibert
Mario García Gómez
Mónica Ríos García
GP d’Esquerra Republicana
Najat Driouech Ben Moussa
Ferran Estruch i Torrents
Juli Fernàndez i Olivares
Antoni Flores i Ardiaca
GP de Junts per Catalunya
Jordi Fàbrega i Sabaté
M. Assumpció Laïlla Jou
Jordi Munell i Garcia
Salvador Vergés i Tejero
GP de VOX en Cataluña
María Elisa García Fuster
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Laia Estrada Cañón
GP d’En Comú Podem
David Cid Colomer
GP de Ciutadans
Anna Grau Arias
Grup Mixt
Lorena Roldán Suárez

El GP de Junts per Catalunya, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del 8 de juny de 2021, ha designat presidenta la diputada M. Assumpció Laïlla
Jou, la qual ha estat ratificada per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresidenta la diputada Dolors Carreras Casany, i secretari,
el diputat Antoni Flores i Ardiaca.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
El secretari de la Comissió, Antoni Flores i Ardiaca; la presidenta de la Comissió, M. Assumpció Laïlla Jou

4.45.05. Comissions legislatives

83

BOPC 63
21 de juny de 2021

Composició de la Comissió d’Interior
410-00012/13
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 4668 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica
que el diputat Chakir el Homrani Lesfar ha estat proposat president de la Comissió
d’Interior.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ECP; GP VOX; GP CUP-NCG; GP ERC;
GP CS; GP PSC-UNITS; G MIXT; GP JXCAT
Reg. 4156; 4350; 4370; 4666; 4696; 4718; 4761; 4855 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 15.06.2021

Reg. 4156
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Marc Parés Franzi ha estat designat membre de la Comissió d’Interior.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 4350
A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, comunica que el diputado Sergio Macián de Greef ha sido designado miembro de la
Comissió d’Interior.
Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX
Reg. 4370
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
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Xavier Pellicer Pareja ha
estat designat membre de la Comissió d’Interior.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

4.45.05. Comissions legislatives

84

BOPC 63
21 de juny de 2021

Reg. 4666
A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que la diputada Núria Picas Albets i els diputats Pau Morales i Romero, Carles Castillo Rosique i Chakir el Homrani Lesfar han estat designats membres de la Comissió d’Interior.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
Reg. 4696
A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Matías Alonso Ruiz ha estat designat membre, i alhora portaveu, de la Comissió d’Interior.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
Reg. 4718
A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que els diputats Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá González, Oscar Aparicio Pedrosa, Assumpta Escarp Gibert han estat designats membres de la
Comissió d’Interior.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
Reg. 4761
A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el
que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada
Lorena Roldán Suárez ha estat designada membre de la Comissió d’Interior.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
Reg. 4855
A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Joan Carles Garcia Guillamon, Jaume Alonso-Cuevillas i
Sayrol, Mercè Esteve i Pi i Ramon Tremosa i Balcells han estat designats membres
de la Comissió d’Interior.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT I ELECCIÓ
DE LA VICEPRESIDENTA I DEL SECRETARI

El dia 11 de juny de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió d’Interior.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 20 d’abril de 2021, pels diputats següents:
GP Socialistes i Units per Avançar
Judit Alcalá González
Oscar Aparicio Pedrosa
Assumpta Escarp Gibert
Ramon Espadaler Parcerisas
GP d’Esquerra Republicana
Carles Castillo Rosique
Chakir el Homrani Lesfar
Pau Morales i Romero
Núria Picas Albets
GP de Junts per Catalunya
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol
Mercè Esteve i Pi
Joan Carles Garcia Guillamon
Ramon Tremosa Balcells
GP de VOX en Cataluña
Sergio Macián de Greef
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Xavier Pellicer Pareja
GP d’En Comú Podem
Marc Parés Franzi
GP de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz
Grup Mixt
Lorena Roldán Suárez

El GP d’Esquerra Republicana, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament
del 8 de juny de 2021, ha designat president el diputat Chakir el Homrani Lesfar, el
qual ha estat ratificat per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresidenta la diputada Assumpta Escarp Gibert, i secretari,
el diputat Joan Carles Garcia Guillamon.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
El secretari de la Comissió, Joan Carles Garcia Guillamon; el president de la
Comissió, Chakir el Homrani Lesfar
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Composició de la Comissió de Drets Socials
410-00013/13
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 4729 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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 49 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Mónica Ríos García ha estat proposada presidenta de la Comissió de Drets Socials.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ECP; GP VOX; GP CUP-NCG; GP ERC;
GP CS; GP PSC-UNITS; G MIXT; GP JXCAT
Reg. 4192; 4354; 4368; 4677; 4687; 4727; 4762; 4865 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 15.06.2021

Reg. 4192
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la
diputada Jessica González Herrera ha estat designada membre de la Comissió de
Drets Socials.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 4354
A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, comunica que la diputada María Elisa García Fuster ha sido designada miembro de la
Comissió de Drets Socials.
Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX
Reg. 4368
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
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Basha Changue Canalejo ha estat designada membre de la Comissió de Drets Socials.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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Reg. 4677
A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Bartomeu Compte Masmitjà i les diputades Maria Jesús Viña i
Ariño, Najat Driouech Ben Moussa i Alba Vergés i Bosch han estat designats membre de la Comissió de Drets Socials.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
Reg. 4687
A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Joan García González ha estat designat membre, i alhora portaveu, de la Comissió de Drets Socials.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
Reg. 4727
A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que els diputats Raúl Moreno Montaña, Eva Granados Galiano, Judit Alcalá González, Mónica Ríos García han estat designats membres de la Comissió de
Drets Socials.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
Reg. 4762
A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el
que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada
Eva Parera i Escrichs ha estat designada membre de la Comissió de Drets Socials.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
Reg. 4865
A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Anna Feliu Moragues, Ferran Roquer i Padrosa, Glòria Freixa
i Vilardell i Assumpció Laïlla i Jou han estat designats membres de la Comissió de
Drets Socials.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA I ELECCIÓ
DE LA VICEPRESIDENTA I DE LA SECRETÀRIA

El dia 11 de juny de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió de Drets Socials.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 20 d’abril de 2021, pels diputats següents:
GP Socialistes i Units per Avançar
Judit Alcalá González
Eva Granados Galiano
Raúl Moreno Montaña
Mónica Ríos García
GP d’Esquerra Republicana
Bartomeu Compte Masmitjà
Najat Driouech Ben Moussa
Alba Vergés i Bosch
Maria Jesús Viña i Ariño
GP de Junts per Catalunya
Anna Feliu Moragues
Glòria Freixa i Vilardell
M. Assumpció Laïlla Jou
Ferran Roquer i Padrosa
GP de VOX en Cataluña
María Elisa García Fuster
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Basha Changue Canalejo
GP d’En Comú Podem
Jessica González Herrera
GP de Ciutadans
Joan García González
Grup Mixt
Eva Parera i Escrichs

El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, al qual ha correspost la
presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord
de la Mesa del Parlament del 8 de juny de 2021, ha designat presidenta la diputada
Mónica Ríos García, la qual ha estat ratificada per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresidenta la diputada Maria Jesús Viña i Ariño, i secretària, la diputada Anna Feliu Moragues.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comissió, Mónica Ríos García
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Composició de la Comissió de Cultura
410-00014/13
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 4498 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

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
49 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Maria Dolors Sabater i
Puig ha estat proposada presidenta de la Comissió de Cultura.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ECP; GP VOX; GP CUP-NCG; GP ERC;
GP CS; GP PSC-UNITS; G MIXT; GP JXCAT
Reg. 4186; 4352; 4369; 4669; 4692; 4724; 4763; 4863 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 15.06.2021
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 4977 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

Reg. 4186
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la
diputada Jessica González Herrera ha estat designada membre de la Comissió de
Cultura.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 4352
A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, comunica que el diputado Manuel Jesús Acosta Elías ha sido designado miembro de
la Comissió de Cultura.
Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX
Reg. 4369
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
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Maria Dolors Sabater
i Puig ha estat designada membre de la Comissió de Cultura.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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Reg. 4669
A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que les diputades Irene Aragonès Gràcia, Jenn Díaz Ruiz, Mònica Palacín i París i
el diputat Engelbert Montalà i Pla han estat designats membres de la Comissió de
Cultura.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
Reg. 4692
A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la
diputada Anna Grau Arias ha estat designada membre, i alhora portaveu, de la Comissió de Cultura.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
Reg. 4724
A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que els diputats Rocio Garcia Pérez, Helena Bayo Delgado, Gemma Lienas Massot, Sílvia Romero Galera han estat designats membres de la Comissió de
Cultura.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
Reg. 4763
A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb
el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat
Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat membre de la Comissió de Cultura.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
Reg. 4863, 4977
A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Francesc Ten i Costa, Maria Antònia Batlle i Andreu, Mònica
Sales de la Cruz i Lluís Puig Gordi han estat designats membres de la Comissió de
Cultura.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA I ELECCIÓ
DE LA VICEPRESIDENTA I DEL SECRETARI

El dia 11 de juny de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió de Cultura.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 20 d’abril de 2021, pels diputats següents:
GP Socialistes i Units per Avançar
Helena Bayo Delgado
Rocio Garcia Pérez
Gemma Lienas Massot
Sílvia Romero Galera
GP d’Esquerra Republicana
Irene Aragonès Gràcia
Jenn Díaz Ruiz
Mònica Palacín i París
Engelbert Montalà i Pla
GP de Junts per Catalunya
Maria Antònia Batlle i Andreu
Lluís Puig Gordi
Mònica Sales de la Cruz
Francesc Ten i Costa
GP de VOX en Cataluña
Manuel Jesús Acosta Elías
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Maria Dolors Sabater i Puig
GP d’En Comú Podem
Jessica González Herrera
GP de Ciutadans
Anna Grau Arias
Grup Mixt
Alejandro Fernández Álvarez

El Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per
Guanyar, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de conformitat amb
l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del 8 de juny de 2021,
ha designat presidenta la diputada Maria Dolors Sabater i Puig, la qual ha estat ratificada per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresidenta la diputada Sílvia Romero Galera, i secretari, el
diputat Engelbert Montalà i Pla.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
El secretari de la Comissió, Engelbert Montalà i Pla; la presidenta de la Comissió, Maria Dolors Sabater i Puig
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Composició de la Comissió de Justícia
410-00015/13
CONSTITUCIÓ
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 4898 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica
que el diputat Jordi Albert i Caballero ha estat proposat president de la Comissió de
Justícia.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ECP; GP VOX; GP CUP-NCG; GP CS;
GP PSC-UNITS; G MIX T; GP JXCAT; GP ERC
Reg. 4188; 4356; 4367; 4697; 4721; 4764; 4858; 4896 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 15.06.2021

Reg. 4188
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Jordi Jordan Farnós ha estat designat membre de la Comissió de Justícia.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 4356
A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, comunica que el diputado Sergio Macián de Greef ha sido designado miembro de la
Comissió de Justícia.
Palacio del Parlamento, 8 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX
Reg. 4367
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
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Montserrat Vinyets
Pagès ha estat designada membre de la Comissió de Justícia.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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Reg. 4697
A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el
diputat Carlos Carrizosa Torres ha estat designat membre, i alhora portaveu, de la
Comissió de Justícia.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
Reg. 4721
A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que els diputats Rubén Viñuales Elías, Jordi Riba Colom, Rosa Maria
Ibarra Ollé, Oscar Aparicio Pedrosa han estat designats membres de la Comissió
de Justícia.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
Reg. 4764
A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el
que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada
Lorena Roldán Suárez ha estat designada membre de la Comissió de Justícia.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
Reg. 4858
A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, Joan Carles Garcia Guillamon, Josep Rius Alcaraz i Maria Antònia Batlle i Andreu han estat designats
membres de la Comissió de Justícia.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
Reg. 4896
A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que els diputats Jordi Albert i Caballero, Antoni Flores i Ardiaca i les diputades
Ana Balsera i Marín i Maria Jesús Viña i Ariño han estat designats membres de la
Comissió de Justícia.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

4.45.05. Comissions legislatives

94

BOPC 63
21 de juny de 2021

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT I ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT
I DEL SECRETARI

El dia 11 de juny de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió de Justícia.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 20 d’abril de 2021, pels diputats següents:
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Oscar Aparicio Pedrosa
Rosa Maria Ibarra Ollé
Jordi Riba Colom
Rubén Viñuales Elías
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Jordi Albert i Caballero
Ana Balsera i Marín
Antoni Flores i Ardiaca
Maria Jesús Viña i Ariño
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol
Maria Antònia Batlle i Andreu
Joan Carles Garcia Guillamon
Josep Rius i Alcaraz
Grup Parlamentari de Vox en Cataluña
Sergio Macián de Greef
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Montserrat Vinyets Pagès
Grup Parlamentari d’en Comú Podem
Jordi Jordan Farnós
Grup Parlamentari de Ciutadans
Carlos Carrizosa Torres
Grup Mixt
Lorena Roldán Suárez

El Grup Parlamentari Republicà, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del 8 de juny de 2021, ha designat president el diputat Jordi Albert i Caballero, el qual ha estat ratificat per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresident el diputat Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, i secretari, el diputat Oscar Aparicio Pedrosa.
Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
El secretari de la Comissió, Oscar Aparicio Pedrosa; el president de la Comissió, Jordi Albert i Caballero
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Composició de la Comissió del Reglament
410-00016/13
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-NCG; G MIXT
Reg. 4491; 4765 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

Reg. 4491
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
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Pau Juvillà Ballester ha
estat designat membre de la Comissió del Reglament.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
Reg. 4765
A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb
el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat
Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat membre de la Comissió de Reglament.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

4.45.10.

Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/13
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Reg. 4782 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el
que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de Peticions
Alta: Lorena Roldán Suárez
Baixa: Alejandro Fernández Álvarez

Així mateix, aprofita l’avinentesa, d’acord amb el que estableix l’article 49.2 del
Reglament del Parlament, per comunicar que proposa la diputada Lorena Roldán
Suárez com a presidenta de la Comissió de Peticions.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
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Composició de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades
412-00003/13
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-NCG; GP ECP; GP PSC-UNITS;
GP JXCAT
Reg. 4380; 4394; 4905; 4975 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

Reg. 4380
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
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Xavier Pellicer Pareja ha
estat designat membre de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
Reg. 4394
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la
diputada Jéssica Albiach Satorres ha estat designada membre de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
Reg. 4905
A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament,
comunica que el diputat Jordi Terrades Santacreu ha estat designat membre de la
Comissió de Matèries Secretes i Reservades.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
Reg. 4975
A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que la diputada Marta Madrenas i Mir ha estat designada membre de la Comissió de
Matèries Secretes i Reservades.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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CONSTITUCIÓ I ELECCIÓ DEL SECRETARI

El dia 17 de juny de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió de Matèries Secretes i Reservades.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 70.1 del Reglament del Parlament pels diputats següents:
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Jordi Terrades Santacreu
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Chakir el Homrani Lesfar
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Marta Madrenas i Mir
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Ignacio Garriga Vaz de Concicao
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Xavier Pellicer Pareja
Grup Parlamentari d’En Comú Podem
Jéssica Albiach Satorres
Grup Parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz
Grup Mixt
Alejandro Fernández Álvarez

La presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 70 del Reglament,
correspon a la presidenta del Parlament.
La Comissió, d’acord amb l’article 41 del Reglament del Parlament, ha elegit secretari, el diputat Chakir el Homrani Lesfar.
Palau del Parlament, 17 de juny de 2021
El secretari de la Comissió, Chakir el Homrani Lesfar; la presidenta del Parlament, Laura Borràs i Castanyer

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/13
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 5021; 5022 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

Reg. 5021
A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió del Síndic de Greuges
Alta: Francesc Damià Calvet Valera
Baixa: Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Reg. 5022
A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió del Síndic de Greuges
Alta: Salvador Vergés i Tejero
Baixa: Lluís Puig Gordi

Palau del Parlament, 11 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/13
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 4742 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

Reg. 4742
A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament,
comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta: Juan Luis Ruiz López
Baixa: Eva Candela Lopez

Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

4.45.13.

Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional
i Estructural
406-00001/13
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-NCG; GP ECP
Reg. 4379; 4396 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

Reg. 4379
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
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Basha Changue Canalejo ha estat designada membre de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucio
nal i Estructural.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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Reg. 4396
A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la
diputada Jessica González Herrera ha estat designada membre de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural.
Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

4.67.

Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputada
PRESENTACIÓ
Reg. 4638

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
diputada electa al Parlament de Catalunya en la XIII legislatura, d’acord amb el que
estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la condició de diputada.
I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corresponguin, signa aquest document.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
Anna Caula i Paretas, diputada GP ERC

Renúncia a la condició de diputat
PRESENTACIÓ
Reg. 5012

A la Mesa del Parlament

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
diputat electe al Parlament de Catalunya en la XIII legislatura, d’acord amb el que
estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la condició de diputat.
I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corresponguin, signa aquest document.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP ERC

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
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Renúncia a la condició de diputada
PRESENTACIÓ
Reg. 5167

A la Mesa del Parlament

Ester Capella Farré, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
diputada electa al Parlament de Catalunya en la XIII legislatura, d’acord amb el que
estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la condició de diputada.
I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corresponguin, signa aquest document.
Palau del Parlament, 7 de juny de 2021
Ester Capella Farré, diputada GP ERC

4.95.

Altres informacions

Composició del Grup de Treball en Equitat de Gènere
414-00001/13
DESIGNACIÓ DE MEMBRES
Reg. 4633 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.06.2021

A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 55.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Judith Toronjo Nofuentes ha estat designada membre del Grup
de Treball en Equitat de Gènere.
Palau del Parlament, 9 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

4.95. Altres informacions
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