
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda ga-
rantida de ciutadania
202-00006/13
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

Proposició de llei de principis d’urgent aplicació als drets de les persones amb pro-
blemes de salut mental i llurs familiars
202-00007/13
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

Proposició de llei de supressió de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
202-00008/13
Presentació: GP VOX 11

Proposició de llei de supressió dels consells comarcals i de derogació del Decret 
legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el  text  refós de la Llei de l’organització comar-
cal de Catalunya
202-00009/13
Presentació: GP VOX 13

Proposició de llei de la bonificació autonòmica de l’impost de patrimoni
202-00011/13
Presentació: GP VOX 15

Proposició de llei de derogació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista, i d’elaboració d’una llei de violència intrafamiliar
202-00012/13
Presentació: GP VOX 17

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la defensa judicial dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra
250-00066/13
Canvi de Comissió tramitadora 19

Proposta de resolució sobre els pressupostos de carboni
250-00071/13
Canvi de Comissió tramitadora 19

Proposta de resolució sobre la derogació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics
250-00092/13
Acord de mantenir la Comissió tramitadora 19

Proposta de resolució sobre el compliment íntegre de les penes del líders del procés
250-00129/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció pediàtrica
250-00130/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’abonament del bo tèrmic
250-00131/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre les necessitats de la infermeria
250-00132/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’abordament amb garanties de  la  temporada de la 
fruita a Lleida
250-00133/13
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la supressió de la figura del Síndic de Greuges
250-00134/13
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el millorament de les instal·lacions de  l’Escola de Po-
licia de Catalunya
250-00135/13
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’atenció primària a Dosrius
250-00136/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’Escola Pompeu Fabra, de Vilanova del Camí
250-00137/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el CAP de Gelida
250-00138/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el CAP de Sitges
250-00139/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució de rebuig i reprovació de l’actuació de la presidenta del Par-
lament de Catalunya amb relació a la commemoració del Dia de les Forces Armades
250-00140/13
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la constitució d’una taula de diàleg entre partits catalans
250-00141/13
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la reparació dels habitatges de l’Agència Catalana de 
l’Habitatge a Tarragona
250-00142/13
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la reactivació de les convocatòries de la Llei 2/2004, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
250-00143/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24
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Proposta de resolució sobre l’educació afectiva i sexual dels menors
250-00144/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la salut de les dones que pateixen violència masclista
250-00145/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de sensibilització sobre 
les formes de violència masclista
250-00146/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències de vint-i-quatre 
hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna a Sant Feliu de Llobregat
250-00147/13
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre els serveis tècnics de punt de trobada
250-00148/13
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’Escola Remolins, de Tortosa
250-00149/13
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el dispensari del barri Gaudí, de Reus
250-00151/13
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

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
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors del sector tu-
rístic i la creació d’un segell de treball just i de qualitat per al sector de l’hostaleria 
i la restauració
250-00153/13
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

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
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució de rebuig a la concessió d’indults als condemnats per haver 
assestat un cop a la democràcia
250-00156/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

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 Pe-
nedès, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes
250-00157/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució de reprovació de la presidenta del Parlament de Catalunya
250-00158/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27
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Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 i  altres cursos el 
curs 2021-2022 a Vilafant
250-00159/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el restabliment del servei de pediatria al CAP El Pla, 
de Sant Feliu de Llobregat
250-00160/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la salut sexual i reproductiva
250-00161/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’exclusió sanitària i els drets sexuals i reproductius
250-00162/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre els tractaments públics de reproducció assistida
250-00163/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un centre d’urgències d’atenció 
primària a Segur de Calafell
250-00164/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’impuls dels medicaments genèrics i biosimilars
250-00165/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’exclusió dels serveis bancaris dels col·lectius no digi-
talitzats i els territoris poc poblats i la pèrdua de qualitat dels serveis
250-00166/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la creació d’un consorci d’industrialització i desenvo-
lupament econòmic
250-00167/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la bonificació del cent per cent de l’entrada de l’acom-
panyant d’una persona amb discapacitat
250-00168/13
Presentació: GP PSC-Units 30

Proposta de resolució sobre l’actualització de la informació referent als joves extu-
telats per la Generalitat
250-00169/13
Presentació: GP PSC-Units 32

Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de  la Llei 13/2014, d’acces-
sibilitat
250-00170/13
Presentació: GP PSC-Units 33

Proposta de resolució sobre les residències de referència per  a  persones grans 
sordes
250-00171/13
Presentació: GP PSC-Units 34

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00172/13
Presentació: GP PSC-Units 35
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Proposta de resolució sobre les dades de beneficiaris de la Llei 39/2006, de promo-
ció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència
250-00173/13
Presentació: GP PSC-Units 36

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les famílies monoparentals a les fa-
mílies nombroses
250-00174/13
Presentació: GP PSC-Units 37

Proposta de resolució sobre el model de treball protegit
250-00175/13
Presentació: GP PSC-Units 38

Proposta de resolució sobre la tramitació de la llei de foment de l’associacionisme
250-00176/13
Presentació: GP PSC-Units 39

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors dels centres 
de protecció de menors de gestió concertada i delegada
250-00177/13
Presentació: GP PSC-Units 39

Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis socials 2022-2026
250-00178/13
Presentació: GP PSC-Units 41

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera en dependència
250-00179/13
Presentació: GP PSC-Units 42

Proposta de resolució sobre l’Escola Sagrada Família de Girona
250-00180/13
Presentació: GP PSC-Units 43

Proposta de resolució sobre la necessitat de construir un hospital de  referència a 
les Terres de l’Ebre a Tortosa
250-00181/13
Presentació: GP PSC-Units, GP CUP-NCG, GP ECP 44

Proposta de resolució sobre la repressió política a Turquia amb relació al cas Kobane
250-00182/13
Presentació: GP CUP-NCG; Ruben Wagensberg Ramon, del GP ERC; Aurora Madaula i Gimé-
nez, del GP JxCat 46

Proposta de resolució sobre la supressió de les multes lingüístiques
250-00183/13
Presentació: GP VOX 47

Proposta de resolució sobre l’exclusió del llenguatge inclusiu dels documents oficials 
de l’Administració autonòmica
250-00184/13
Presentació: GP VOX 49

Proposta de resolució sobre l’equiparació dels preus públics universitaris
250-00185/13
Presentació: GP VOX 52

Proposta de resolució sobre la lliure circulació per les carreteres
250-00186/13
Presentació: GP VOX 54

Proposta de resolució sobre la bonificació de l’impost de successions i donacions
250-00187/13
Presentació: GP VOX 55

Proposta de resolució sobre el despoblament rural
250-00188/13
Presentació: GP VOX 57

Proposta de resolució de defensa del sector primari
250-00189/13
Presentació: GP VOX 60
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Proposta de resolució sobre la perspectiva de família en les polítiques públiques
250-00190/13
Presentació: GP VOX 61

Proposta de resolució sobre la creació d’un parc de bombers a Vallirana
250-00191/13
Presentació: GP PSC-Units 63

Proposta de resolució sobre l’ajornament de la nova catalogació dels centres edu-
catius segons llur complexitat
250-00192/13
Presentació: GP PSC-Units 64

Proposta de resolució sobre la seguretat i la modificació del Codi penal
250-00193/13
Presentació: GP VOX 65

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials a Santa Coloma de Gra-
menet davant l’increment de la delinqüència
250-00194/13
Presentació: GP Cs 67

Proposta de resolució de rebuig dels indults concedits als condemnats pel referèn-
dum de l’1 d’octubre de 2017
250-00195/13
Presentació: G Mixt 68

Proposta de resolució sobre la lluita contra les agressions i  les  violències LGB-
TI-fòbiques
250-00196/13
Presentació: GP PSC-Units 69

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures aeroportuàries
300-00018/13
Presentació: G Mixt 70

Interpel·lació al Govern sobre el pla de xoc en polítiques actives d’ocupació per a 
superar l’impacte de la Covid-19
300-00019/13
Presentació: GP ERC 71

Interpel·lació al Govern sobre les bases per a la convivència i per a una Catalunya 
de tots
300-00020/13
Presentació: GP Cs 71

Interpel·lació al Govern sobre les línies d’acció per a dur a terme la  transformació 
del model econòmic
300-00021/13
Presentació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 72

Interpel·lació al Govern sobre el dret a interrompre voluntàriament l’embaràs al sis-
tema sanitari
300-00022/13
Presentació: GP CUP-NCG 72

Interpel·lació al Govern sobre la situació social
300-00023/13
Presentació: GP PSC-Units 72

Interpel·lació al Govern sobre la nova organització del Departament d’Economia i 
Hisenda
300-00024/13
Presentació: GP PSC-Units 73

Interpel·lació al Govern sobre la feminització del Cos de Bombers de la Generalitat
300-00025/13
Presentació: GP ERC 73

Interpel·lació al Govern sobre la política d’execució penal
300-00026/13
Presentació: GP JxCat 73
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Interpel·lació al Govern sobre el model educatiu
300-00027/13
Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX 74

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13
Accés al ple exercici de la condició de parlamentària 75

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/13
Adscripció de diputats del GP ERC 75
Substitució de diputats 75

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Acció Climàtica
410-00009/13
Substitució de diputats 76

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00001/13
Adscripció de diputats 76

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 1/XIII, per la qual s’aprova el Compte gene-
ral de la Generalitat corresponent al 2016
290-00001/13
Designació de la Comissió competent 77

Control del compliment de la Resolució 2/XIII, per la qual s’aprova el Compte gene-
ral de la Generalitat corresponent al 2017
290-00002/13
Designació de la Comissió competent 77

Control del compliment de la Resolució 4/XIII, sobre el compromís per una Catalu-
nya de drets i llibertats, diversa i cohesionada
290-00003/13
Designació de la Comissió competent 77

Control del compliment de la Resolució 9/XIII, sobre el canvi de denominació de la 
legislatura
290-00004/13
Designació de la Comissió competent 77

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 1/XIV, sobre la situació de l’educació infantil
390-00001/13
Designació de la Comissió competent 77

Control del compliment de la Moció 2/XIV, sobre les línies estratègiques del Depar-
tament d’Igualtat i Feminismes
390-00002/13
Designació de la Comissió competent 78

Control del compliment de la Moció 3/XIV, sobre el compliment de l’article 64 de 
la Llei de l’Estat 9/2017, de contractes del sector públic, per part de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
390-00003/13
Designació de la Comissió competent 78
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Control del compliment de la Moció 4/XIV, sobre la presentació del Projecte de llei 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 i la participació en tre-
balls per a un nou sistema de finançament autonòmic
390-00004/13
Designació de la Comissió competent 78

Control del compliment de la Moció 5/XIV, sobre les polítiques d’habitatge
390-00005/13
Designació de la Comissió competent 78

Control del compliment de la Moció 6/XIV, sobre les polítiques per a garantir el dret 
a l’habitatge
390-00006/13
Designació de la Comissió competent 78

Control del compliment de la Moció 7/XIV, sobre l’assoliment dels objectius de tran-
sició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic
390-00007/13
Designació de la Comissió competent 79

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant del Ple per a debatre sobre 
la desjudicialització del conflicte polític entre Catalunya i Espanya
350-00005/13
Anunci 79

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Co-
operació amb la consellera d’Acció Exterior i Transparència sobre els objectius i el 
pla de treball del departament
354-00006/13
Sol·licitud i tramitació 79

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de Treball Catalunya 
2022 davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre els seus ob-
jectius i treballs
356-00014/13
Sol·licitud 80

Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Acció Exterior i Transparència 
del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert davant la Comissió d’Acció Exte-
rior, Transparència i Cooperació perquè informi sobre els objectius i les línies es-
tratègiques del departament
356-00045/13
Sol·licitud 80

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Pressupostos davant la Co-
missió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre els objectius i les línies estratè-
giques del Departament
356-00046/13
Sol·licitud 80

Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Economia i Hisenda davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre els objectius i les línies estra-
tègiques del Departament
356-00047/13
Sol·licitud 80

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Economia davant la Comissió d’Eco-
nomia i Hisenda perquè informi sobre els objectius i  les línies estratègiques del 
Departament
356-00048/13
Sol·licitud 81
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Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Hisenda davant la Comissió d’Eco-
nomia i Hisenda perquè informi sobre els objectius i  les línies estratègiques del 
Departament
356-00049/13
Sol·licitud 81

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes amb la consellera d’Igual-
tat i Feminismes sobre els objectius i  les actuacions del Departament en la legis-
latura actual
355-00005/13
Substanciació 81

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació amb 
la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert sobre els objectius i les actuacions del 
Departament en la legislatura actual
355-00006/13
Substanciació 81

Sessió informativa de la Comissió d’ Educació amb el conseller d’Educació sobre 
els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual
355-00007/13
Substanciació 82

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 9
Convocada per al 7 de juliol de 2021 82

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Centre d’Estudis d’Opinió corresponent al 2020
334-00010/13
Presentació: Centre d’Estudis d’Opinió 84

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya Presència d’obres europees en 
els catàlegs dels serveis de comunicació audiovisual a petició d’Amazon Prime Video, 
Disney+, Filmin i HBO
337-00005/13
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 84

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Procediment per a constituir el Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tec-
nologia (CAPCIT) de la catorzena legislatura
395-00083/13
Acord 85

4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Irene Negre i Estorach
Presentació 86
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, 
de la renda garantida de ciutadania
202-00006/13

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 06.07.2021 al 19.07.2021).
Finiment del termini: 20.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposició de llei de principis d’urgent aplicació als drets 
de les persones amb problemes de salut mental i llurs familiars
202-00007/13

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 06.07.2021 al 19.07.2021).
Finiment del termini: 20.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposició de llei de supressió de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
202-00008/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 6659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

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

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Ca-
taluña, de acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b del Reglamento del Par-
lamento, presentan la siguiente proposición de ley: 

Proposición de ley para la supresión del Instituto de Estudios 
de Autogobierno 

Exposición de motivos
Desde su creación, el Instituto de Estudios de Autogobierno ha estado rodeado 

de polémica. El presupuesto de la Generalidad destinado a mantener este organismo 
ha sido motivo de debate en varias legislaturas, demostrando ser uno de los vehícu-
los para la organización de una Cataluña independiente.

En el año 2017, la Generalidad de Cataluña empleó 1.166.927,67 euros en finan-
ciar el IEA y 98.738,99 euros para la Secretaria de Desarrollo del Autogobierno que 
le ofrecía al IEA una cobertura un tanto controvertida. Esos datos fueron facilitados 
por el Gobierno de la Generalidad en respuesta a una pregunta formulada por un 
grupo parlamentario.

Este desmesurado gasto político, del todo innecesario, ha ido incrementando a 
lo largo de los años, desconociéndose el presupuesto exacto destinado a dichas en-
tidades, puesto que, de forma opaca, están englobadas en un órgano llamado Comi-
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sionado de la Presidencia para el Despliegue del Autogobierno, con un presupuesto 
para el 2020 de 2.928.000 euros.

La actividad desarrollada por dicho organismo comprende, estudios y trabajos, 
la organización de workshops y seminarios, así como una revista semestral cargada 
de un profundo sectarismo que conduce a la ciudadanía catalana al enfrentamiento 
y la disgregación, como estamos viendo los últimos años.

Concretamente la última publicación del IEA en febrero de 2021, titulada «De-
mocràcies liberals i protecció de l’autogovern: Com protegir les minories territo-
rials de les decisions de la majoria. Informe de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern» 
orientan de forma clara hacia nuevas vías rupturistas que debería explorar Cataluña 
para su escisión del resto de España.

No quedan exentos de controversia los directores del Instituto de Estudios de 
Autogobierno, desde el Sr. Carles Viver Pi i Sunyer, por su vinculación al golpe se-
cesionista del 1 de octubre de 2017 hasta el actual director, el Sr. Ferran Requejo, 
quien ha apelado a subvertir el orden constitucional.

De todo lo expuesto se entiende que el Instituto de Estudios de Autogobierno 
atiende únicamente a un fin partidista y sectario propio de los secesionistas, el de 
la ruptura entre Cataluña y el resto de España, no representando en ningún caso a la 
mayoría del pueblo catalán, al que no ofrecen más servicio que la confrontación y 
la división social.

Ante la crisis económica, sanitaria y social a la que, actualmente, se enfrenta 
Cataluña, resulta del todo inaceptable, un gasto desorbitado e inútil, tanto en mate-
ria de adoctrinamiento político como en recursos humanos que sirve, únicamente, a 
una minoría y cuyo único objetivo es el enfrentamiento y el empobrecimiento eco-
nómico y cultural del pueblo catalán.

Por los motivos expresados el Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña presen-
ta la presente proposición de ley: 

Proposición de ley para la supresión del Instituto de Estudios 
de Autogobierno

Artículo único 
Se suprime el Instituto de Estudios de Autogobierno.

Disposición adicional primera
En el momento de la entrada en vigor de esta ley, los funcionarios cuya actividad 

laboral se desarrolle en el Instituto de Estudios de Autogobierno, se regirá de con-
formidad con la legislación correspondiente sobre función pública.

Disposición adicional segunda
La supresión del Instituto de Estudios de Autogobierno, supondrá la resolución 

de todos los contratos de trabajo correspondientes al personal laboral y cargos de 
confianza que prestan sus servicios en el Indicado Instituto, con todos los efectos 
que procedan de acuerdo con la legislación laboral aplicable.

Disposición derogatoria primera
Queda derogado el Capítulo 10, artículos 47 a 52 del Decreto 20/2019, de 29 de 

enero, de reestructuración del Departamento de la Presidencia.

Disposición derogatoria segunda
Queda derogado el Decreto 207/2018, de 1 de octubre, que nombró al señor Fe-

rran Requejo i Coll, director del Instituto de Estudios de Autogobierno.

Disposición derogatoria tercera
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradi-

gan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
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Disposición final. Entrada en vigor
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Generalidad de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta, GP VOX

Proposició de llei de supressió dels consells comarcals 
i de derogació del Decret legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya
202-00009/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 6660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

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

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Ca-
taluña, de acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b del Reglamento del Par-
lamento, presentan la siguiente proposición de ley: 

Proposición de ley de supresión de los Consejos Comarcales 
y de derogación del Decreto Legislativo 4/2003, de 4 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de organización 
comarcal de Cataluña

Exposición de motivos
Los consejos comarcales fueron creados por el gobierno de la Generalidad me-

diante la aprobación de la Ley 6/1987, de 4 de abril, sobre la organización comarcal 
de Cataluña.

En el año 2003 con el Decreto Legislativo 4/2003, de 4 de noviembre, se aprueba 
el Texto refundido de la Ley de la organización comarcal de Cataluña que introduce 
modificaciones en la organización comarcal de Cataluña y la fórmula para la asig-
nación de los miembros electos, entre otras cuestiones.

Las competencias de los consejos comarcales, según se detrae del art. 25 del De-
creto Legislativo anteriormente referenciado, son manifiestamente escasas.

De esta forma, a la estructura habitual en otras comunidades autónomas (gobier-
no autonómico, diputaciones y municipios), Cataluña añade un cuarto nivel, los 41 
consejos comarcales, cuya actividad y funciones escasamente delimitadas se sola-
pan en numerosas ocasiones con las de las diputaciones y los municipios.

Desde su nacimiento, los Consejos Comarcales han estado rodeados de polémica 
por su coste, la dinámica de elección de los consejeros y su cuestionada utilidad a 
ojos de gran parte de la ciudadanía. Muy pocos catalanes conocen sus funciones o 
han utilizado sus servicios y se les ha acusado en numerosas ocasiones de ser meras 
oficinas de colocación de los partidos políticos, por lo que no parece posible defen-
der objetivamente el mantenimiento de esta institución más allá de los intereses par-
tidistas de las formaciones políticas a las que beneficia, menos aún en un contexto 
de profunda crisis económica y social.

Los consejos comarcales gestionan un presupuesto global, según últimos datos pu-
blicados en 2019 de 609,94 millones de euros anuales. En la comparativa desde el 2015, 
se objetiva como muchas de las comarcas han doblado su dotación económica sin jus-
tificación aparente y sin que ello haya revertido un beneficio claro para la ciudadanía.
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La situación en la que se encuentra Cataluña, sumida en una profunda crisis sa-
nitaria y económica, exige la necesidad de reformar, reducir y racionalizar la admi-
nistración pública con el objetivo de evitar duplicidades administrativas y burocráti-
cas, en aras de mejorar la transparencia en la gestión de fondos públicos, que han de 
ser distribuidos con la mayor eficiencia posible. Esta cuestión es plenamente com-
patible con el mantenimiento de buena parte de puestos de trabajo que actualmente 
dependen de los Consejos Comarcales, reubicando los mismos en los ayuntamien-
tos, diputaciones o entes consorciados que absorban las competencias comarcales.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Vox en Cataluña presenta la si-
guiente: 

Proposición de ley de supresión de los Consejos Comarcales 
y de derogación del Decreto Legislativo 4/2003, de 4 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de organización 
comarcal de Cataluña

Artículo único
Se suprimen los consejos comarcales de Cataluña, regulados Decreto Legislativo 

4/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de la 
organización comarcal de Cataluña.

Disposición adicional primera
En el momento de la entrada en vigor de esta ley, los funcionarios cuya actividad 

laboral se desarrolle en los consejos comarcales, se regirá de conformidad con la 
legislación correspondiente sobre función pública.

Disposición adicional segunda
Las competencias adjudicadas a los consejos comarcales en el momento de la 

entrada en vigor de la esta ley serán distribuidas entre ayuntamiento, diputación y si 
procede, la Generalidad de Cataluña.

Disposición adicional tercera
La supresión de los consejos comarcales conllevará que los trabajadores que 

prestasen servicios laborales en los Consejos Comarcales, excepto los políticos y 
cargos de confianza de los partidos, serán reubicados en los Ayuntamientos o Dipu-
taciones que absorban las competencias de los Consejos Comarcales.

Disposición adicional cuarta
El Gobierno de la Generalidad de Cataluña está facultado para aplicar los pre-

ceptos contenidos en esta propuesta de ley.

Disposición derogatoria única
Queda derogado el Decreto legislativo 4/2003, de 4 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la ley de la organización comarcal de Cataluña.

Disposición final primera
Las acciones derivadas de la ley que puedan conllevar desembolsos contra los 

presupuestos de la Generalidad de Cataluña se llevarán a cabo a partir de la entrada 
en vigor de la ley presupuestaria correspondiente al ejercicio inmediatamente si-
guiente a la entrada en vigor de esta ley.

Disposición final segunda
Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Generalidad de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta, GP VOX



BOPC 74
5 de juliol de 2021

3.01.02. Proposicions de llei 15 

Proposició de llei de la bonificació autonòmica de l’impost 
de patrimoni
202-00011/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 6662 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

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 el artí-
culo 111.b del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley: 

Proposición de ley para la bonificación autonómica del impuesto 
de patrimonio

Exposición de motivos
El impuesto sobre el patrimonio es un tributo de carácter directo y de naturaleza 

personal que grava el patrimonio neto de las personas físicas. El impuesto sobre el 
patrimonio se devenga el 31 de diciembre de cada año y afecta al patrimonio de que 
sea titular el sujeto pasivo en esta fecha.

Por patrimonio neto se entiende el conjunto de bienes y derechos de contenido 
económico de que sea titular la persona física, con deducción de cargas, graváme-
nes, deudas y otras obligaciones personales de las que deba responder.

Con respecto a los sujetos pasivos residentes en Cataluña, el rendimiento del im-
puesto está cedido totalmente a la Generalidad de Cataluña.

El Impuesto sobre el Patrimonio fue establecido, en principio con carácter ex-
cepcional y transitorio por la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, sobre Medidas Ur-
gentes de Reforma Fiscal, que creó el denominado Impuesto Extraordinario sobre 
el Patrimonio de las Personas Físicas. Carácter temporal que desaparece con la Ley 
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, que lo incorpora a nues-
tro sistema tributario con vocación de permanencia, manteniendo sus tradicionales 
funciones censales y de control del IRPF, a las que añade como objetivos lograr una 
mayor eficacia en la utilización de los patrimonios y en la redistribución de la rique-
za, tal y como señala su Exposición de Motivos.

Con el paso del tiempo, una vez comprobada la incapacidad de este tributo para 
alcanzar de forma eficaz los objetivos para los que fue diseñado, se procedió a su-
primir el gravamen derivado del mismo, con efectos desde el 01/01/2008, tanto para 
la obligación personal como para la obligación real de contribuir, si bien, con el fin 
de completar el contenido de las normas que contenían remisiones a la Ley 19/1991, 
el legislador optó por no derogar esta ley, estableciendo una bonificación del 100% 
sobre la cuota íntegra del impuesto.

No obstante, a raíz de la crisis económica se restableció el gravamen por el Im-
puesto sobre el Patrimonio, esta vez con la finalidad de lograr una recaudación adi-
cional, en principio con carácter temporal para los ejercicios 2011-2012, si bien las 
leyes de presupuestos de los ejercicios posteriores prorrogaron su exigibilidad. Tras 
la última modificación producida a través de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (BOE de 31 de diciembre) se 
han aprobado dos medidas muy relevantes dado que suponen, por un lado, el incre-
mento del tipo marginal máximo del impuesto pasando del 2,5% al 3,5% y, por el 
otro lado, se ha establecido el mantenimiento con carácter indefinido del Impuesto 
sobre el Patrimonio.

El Impuesto sobre el Patrimonio es un impuesto cuyo rendimiento está cedido en 
su totalidad a las Comunidades Autónomas, en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autóno-
mas (LOFCA), modificada por última vez por la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de di-
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ciembre (BOE del 19), y en Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciu-
dades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Como consecuencia de la cesión, las Comunidades Autónomas pueden asumir 
competencias normativas sobre el mínimo exento, tipo de gravamen y deducciones 
y bonificaciones de la cuota. Las deducciones y bonificaciones aprobadas por las 
Comunidades Autónomas resultarán, en todo caso, compatibles con las establecidas 
en la normativa estatal reguladora del impuesto y no podrán suponer una modifica-
ción de las mismas. Estas deducciones o bonificaciones autonómicas se aplican con 
posterioridad a las reguladas por la normativa del Estado.

El Decreto Ley 7/2012, de 27 de diciembre, de medidas urgentes en materia fis-
cal que afectan al impuesto sobre el patrimonio, permitió a la Generalidad de Ca-
taluña reducir el importe del mínimo exento desde los 700.000 hasta los 500.000 
euros y, por otra, se aprobó por primera vez la tarifa del impuesto, que suponía, 
respecto a la tarifa estatal vigente hasta el momento, el mantenimiento de los im-
portes de los ocho tramos y el incremento de los tipos de gravamen en un 5%, salvo 
el correspondiente al último tramo, es decir, para la porción de base liquidable que 
excede de 10.695.996,06 euros, que se incrementa en un 10%.

Las bonificaciones en Cataluña a la cuota del impuesto están recogidas en la Ley 
5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de crea-
ción del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos. No obstante, 
la realidad es que solo se contemplan bonificaciones para propiedades forestales, 
siempre y cuando dispongan de un instrumento de ordenación debidamente aproba-
do por la Administración forestal competente de Cataluña, de conformidad con lo 
establecido en el art. 60.

Además de las bonificaciones en materia de propiedades forestales recogidas en 
la Ley 5/2012, de 20 de marzo, existe una bonificación de los patrimonios protegi-
dos de contribuyentes con discapacidad, según establece el art. 2 de la Ley 7/2004, 
de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas.

Cataluña, que recauda una media de 500 millones anuales, está en el tramo alto de 
fiscalidad en este impuesto si lo comparamos con el resto de Comunidades Autóno-
mas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid el impuesto está bonificado al 100%.

El impuesto sobre el patrimonio, que como antes decíamos nació con un carác-
ter excepcional y transitorio, a la práctica grava la renta y no el patrimonio. Esta 
opinión, compartida por prestigiosos fiscalistas, lo convierte en confiscatorio, injus-
to, atenta contra la libertad y la propiedad privada de los contribuyentes españoles. 
Aquí procede recordar el artículo 31 de la Constitución Española, que nuestra Cons-
titución establece: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de 
acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado 
en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter 
confiscatorio».

Los impuestos sobre el patrimonio personal están en vías de extinción en Europa 
y en el mundo. En las últimas décadas, Italia, Austria, Dinamarca, Irlanda, Países 
Bajos, Finlandia y Suecia han derogado este tributo, mientras que en Alemania fue 
declarado inconstitucional desde 1997.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Proposición de ley para la bonificación autonómica del impuesto 
de patrimonio

Artículo primero
Modificación del artículo 60 de la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fisca-

les, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las Estancias en 
Establecimientos Turísticos, que queda redactado de la siguiente forma: 
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Artículo 60: Bonificación sobre el impuesto de patrimonio.
1. Con efectos a partir 31 de diciembre de 2021, con posterioridad a las deduc-

ciones y bonificaciones reguladas por la normativa del Estado se aplicará, sobre la 
cuota resultante del impuesto de patrimonio, una bonificación autonómica del 100 
por 100 de dicha cuota si esta es positiva.

2. No se aplicará esta bonificación si la cuota resultante fuese nula.

Disposición derogatoria primera. Derogación del artículo 2 de Ley 
7/2004 de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas
Con efectos a partir del 31 de diciembre de 2021, se deroga el art. 2 Ley 7/2004 

de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas, al objeto de que las personas 
con discapacidad tengan derecho a la bonificación autonómica del 100 por 100 en el 
impuesto sobre patrimonio que se establece en el art. 1 de la presente ley.

Disposición derogatoria segunda
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradi-

gan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final. Entrada en vigor
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Ofi-

cial de la Generalidad de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

Proposició de llei de derogació de la Llei 5/2008, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista, i d’elaboració d’una llei 
de violència intrafamiliar
202-00012/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 6663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

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

Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo establecido por el artículo 111.b del Reglamento del Parlamento, presentan 
la siguiente proposición de ley: 

Proposición de ley para la derogación de la Ley 5/2008, de 24 
de abril del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista 
y  la elaboración de una ley de violencia intrafamiliar

Exposición de motivos
El artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos procla-

mada por la Asamblea de la ONU en 10 de diciembre de 1948 dice literalmente que 
la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado. Más allá de discusiones filosóficas, socio-
lógicas, o políticas sobre su concepto o definición, necesariamente reduccionistas e 
innecesarias, la familia es una institución social fundamental, basada en el afecto y 
la comunidad de vida, donde el ser humano crece, se desarrolla, aprende virtudes, 
hábitos, costumbres, así como su primera y fundamental socialización.

No es extraño que sea la institución mejor valorada por los ciudadanos según acre-
dita año tras año el CIS ni que la Constitución ordene a los poderes públicos prote-
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gerla en su artículo 39, en línea con lo que prevén diversos tratados internacionales y 
el mismo derecho de la Unión Europea. De hecho, Naciones Unidas viene insistiendo 
en los últimos años en la conveniencia de que los Estados legislen y conciban sus po-
líticas públicas con «perspectiva de familia», algo en lo que el ordenamiento jurídico 
español ha avanzado muy poco, omitiendo así el mandato del artículo 39 de la Carta 
Magna y dando la espalda al dato real de que la familia sigue siendo un pilar bási-
co de la sociedad del bienestar como se pone de manifiesto de forma concluyente en 
las situaciones cíclicas de crisis económica, laboral o sanitaria como todos sabemos.

Uno de los sectores en que la ausencia de la necesaria «perspectiva de familia» 
resulta más llamativa es en la definición de las políticas públicas de lucha contra 
las distintas formas de violencia surgida en el seno o el entorno de la propia fami-
lia, como la violencia contra la mujer, contra el hombre, contra los menores o la de 
estos contra sus ascendientes o hermanos. Una de las razones del abandono por el 
legislador de esta imprescindible perspectiva es la asunción de la perspectiva de gé-
nero como la única relevante a la hora de luchar contra la violencia doméstica como 
si solo existiese la violencia machista contra la mujer y como si esta tuviese como 
única causa una percepción de roles sociales en clave de lucha de clases o de poder.

Esta perspectiva reduccionista está vigente en Cataluña desde la Ley 5/2008, de 
24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, la cual no 
ha conseguido el objetivo de acabar, ni de reducir, la llamada «violencia machista» 
ni el resto de violencias intrafamiliares.

Los casos de la llamada «violencia de género o machista» siguen creciendo en 
Cataluña bajo la vigencia de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medi-
das de Protección Integral contra la Violencia de Género y de la Ley 5/2008, de 24 
de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, y a la par cre-
cen otras formas de violencia intrafamiliar que no reciben ningún tratamiento legal 
ni político acorde con su relevancia social y criminalística al consumirse todos los 
recursos públicos de forma exclusiva y obsesiva en la perspectiva de género que ya 
ha demostrado no ser suficiente ni para acabar con la violencia contra la mujer ni 
con el resto de formas de la violencia intrafamiliar.

Procede dictar una ley integral de lucha contra la violencia intrafamiliar que sus-
tituya a la vigente 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la 
violencia machista, de forma que la Comunidad Autónoma de Cataluña luche con 
más eficacia contra la violencia contra la mujer de matriz machista y a la vez con-
tra el resto de las formas de violencia doméstica o intrafamiliar contemplando este 
fenómeno de forma global y yendo a sus causas últimas, sin reduccionismos ni sec-
tarismos ideológicos.

La presente proposición pretende luchar contra la violencia intrafamiliar o do-
méstica, incluyendo la específica del hombre contra la mujer, de forma integral, sin 
particularismos ni unilateralismos ideológicos, aprendiendo de la experiencia habi-
da en la aplicación de la legislación actual y de acuerdo con el mandato constitucio-
nal de protección a la familia.

Por los motivos expresados el Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña pre-
senta la siguiente: 

Proposición de ley para la derogación de la Ley 5/2008, de 24 
de abril del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista 
y  la elaboración de una ley de violencia intrafamiliar

Artículo único
1. Queda derogada la Ley 5/2008, de 24 de abril del derecho de las mujeres a 

erradicar la violencia machista que será sustituida por una nueva Ley de Violencia 
Intrafamiliar.
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2. Quedan derogadas todas las normas legales y de rango inferior contrarias a lo 
previsto en esta ley.

Disposición final única
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la defensa judicial dels agents del Cos 
de Mossos d’Esquadra
250-00066/13

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 6012).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre els pressupostos de carboni
250-00071/13

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 6672).
Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre la derogació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
250-00092/13

ACORD DE MANTENIR LA COMISSIÓ TRAMITADORA

D’acord amb l’article 167.2 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, s’acorda 
que es mantingui la tramitació a la Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.
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Proposta de resolució sobre el compliment íntegre de les penes 
del líders del procés
250-00129/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció pediàtrica
250-00130/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’abonament del bo tèrmic
250-00131/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre les necessitats de la infermeria
250-00132/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’abordament amb garanties 
de la temporada de la fruita a Lleida
250-00133/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre la supressió de la figura del Síndic 
de Greuges
250-00134/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre el millorament de les instal·lacions 
de l’Escola de Policia de Catalunya
250-00135/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.
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Proposta de resolució sobre l’atenció primària a Dosrius
250-00136/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’Escola Pompeu Fabra, de Vilanova 
del Camí
250-00137/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre el CAP de Gelida
250-00138/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre el CAP de Sitges
250-00139/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució de rebuig i reprovació de l’actuació 
de la presidenta del Parlament de Catalunya amb relació 
a la commemoració del Dia de les Forces Armades
250-00140/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre la constitució d’una taula de diàleg entre 
partits catalans
250-00141/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre la reparació dels habitatges de l’Agència 
Catalana de l’Habitatge a Tarragona
250-00142/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.
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Proposta de resolució sobre la reactivació de les convocatòries 
de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial
250-00143/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’educació afectiva i sexual dels menors
250-00144/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre la salut de les dones que pateixen 
violència masclista
250-00145/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya 
de sensibilització sobre les formes de violència masclista
250-00146/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències 
de vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna 
a Sant Feliu de Llobregat
250-00147/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre els serveis tècnics de punt de trobada
250-00148/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’Escola Remolins, de Tortosa
250-00149/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.
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Proposta de resolució sobre el dispensari del barri Gaudí, de Reus
250-00151/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució de rebuig a la concessió d’indults 
als condemnats per haver assestat un cop a la democràcia
250-00156/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució de reprovació de la presidenta del Parlament 
de Catalunya
250-00158/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 
i altres cursos el curs 2021-2022 a Vilafant
250-00159/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre el restabliment del servei de pediatria 
al CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
250-00160/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre la salut sexual i reproductiva
250-00161/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’exclusió sanitària i els drets sexuals 
i reproductius
250-00162/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre els tractaments públics de reproducció 
assistida
250-00163/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un centre 
d’urgències d’atenció primària a Segur de Calafell
250-00164/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre l’impuls dels medicaments genèrics 
i biosimilars
250-00165/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.
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Proposta de resolució sobre l’exclusió dels serveis bancaris 
dels col·lectius no digitalitzats i els territoris poc poblats 
i la pèrdua de qualitat dels serveis
250-00166/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre la creació d’un consorci 
d’industrialització i desenvolupament econòmic
250-00167/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 06.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

Proposta de resolució sobre la bonificació del cent per cent 
de l’entrada de l’acompanyant d’una persona amb discapacitat
250-00168/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 6292 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Ro-

cio Garcia Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la bonificació del 100% de l’entrada a 
l’acompanyant d’una persona amb discapacitat, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Constitució espanyola disposen que els 

poders públics han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de 
l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives, i han de facilitar la 
participació de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i social. 
Així mateix, l’Estatut estableix que els poders públics han de vetllar per la dignitat, 
la seguretat i la protecció integral de les persones, especialment de les més vulne-
rables.
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L’article 166 de l’Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de serveis socials, els quals, d’acord amb l’article 3 de la Llei 12/2007, de 
l’11 d’octubre, de serveis socials, tenen com a finalitat assegurar el dret de les perso-
nes a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de 
llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la jus-
tícia social i del benestar de les persones. Així mateix, al llarg de l’Estatut diversos 
preceptes atribueixen la competència exclusiva a la Generalitat en matèries directa-
ment relacionades amb l’accessibilitat, com ara l’article 127, a la cultura.

Tanmateix, la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, disposa al seu ar-
ticle 35 que les activitats culturals han de garantir les suficients condicions d’acces-
sibilitat en la comunicació, progressivament, perquè les persones amb discapacitat 
física, sensorial o intel·lectual puguin gaudir-ne, comprendre’ls i participar-hi. L’ar-
ticle 35.2 insta a l’Administració a establir acords per a posar en pràctica plans d’ac-
cessibilitat en cadascun dels sectors culturals.

La realitat, però, està lluny de garantir els drets a les persones amb discapacitat 
pel que fa a una cultura accessible per a tothom. Tot i que cada vegada hi ha més 
equipaments adaptats per a persones amb discapacitat física, no és així pel que fa 
a persones amb altres tipus de discapacitat sensorial o intel·lectual. Des del punt de 
vista legislatiu, quatre anys després de la seva aprovació, encara no s’ha desenvolu-
pat el reglament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, i tampoc s’ha 
portat a terme la implementació de recursos tècnics en els equipaments culturals 
propietat o participats per la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, les persones amb discapacitat que volen gaudir d’un espectacle 
cultural o d’una exposició necessiten de l’ajuda d’una altre persona, tant per garan-
tir la seva mobilitat com per traduir o facilitar la informació de l’acte o instal·lació.

Mitjançant l’ordre BSF/43/2012, de 27 de febrer, es va crear la targeta acredi-
tativa de la discapacitat. Un distintiu que pot demanar qualsevol persona amb una 
discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. Els/les titulars d’aquesta tarja dis-
posen d’alguns descomptes en el preu d’accés a espectacles i equipaments culturals, 
però no així la persona acompanyant, que ha de pagar la totalitat de l’entrada.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. En el termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, 

bonificar el 100% de l’entrada als espais culturals que depenen de la Generalitat de 
Catalunya, a l’acompanyant d’una persona amb discapacitat que acrediti la seva con-
dició mitjançant la presentació de la targeta acreditativa de la discapacitat.

2. Donar a conèixer aquesta nova bonificació a totes les persones beneficiàries 
de la targeta acreditativa de la discapacitat i també a través dels mitjans de comu-
nicació públics.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Rocio 

Garcia Pérez, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’actualització de la informació referent 
als joves extutelats per la Generalitat
250-00169/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 6293 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt 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 resolu-
ció per a l’actualització de la informació referent a joves extutelats de la Generalitat 
de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Drets Socials, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Com tots els joves, a partir dels 18 anys, els menors tutelats per la Direcció Ge-

neral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) comencen el seu procés 
d’autonomia. Per a ells no és un camí fàcil, ja que en la majoria dels casos no tenen 
cap entorn familiar a prop.

L’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) de la Generalitat els hi 
ajuda fins als 21 anys mitjançant suport tècnic i educatiu en els àmbits d’habitatge, 
inserció laboral, suport psicològic i suport econòmic i jurídic, amb l’objectiu que 
assoleixin una plena inserció social i laboral en una situació d’autonomia i emanci-
pació. Aquesta unitat treballa amb joves atesos per la DGAIA i propers a assolir la 
majoria d’edat (de 16 a 18 anys) i també a joves majors de 18 anys i menors de 21, 
que han estat atesos per la DGAIA.

Amb la voluntat de fer un seguiment acurat de l’evolució d’aquests joves extute-
lats per la DGAIA i amb el dret dels ciutadans i ciutadanes a accedir a una informa-
ció veraç i complerta per part de les seves institucions, el Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Actualitzar la informació que actualment es publica al web de l’Àrea de Suport 

a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET), ja que no s’actualitza des del 28 de novem-
bre de 2018.

2. Publicar al web, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta proposta 
de resolució, les memòries dels anys 2019 i 2020 de l’Àrea de Suport a Joves Tutelats 
i Extutelats (ASJTET), així com tots els documents i informacions que siguin d’in-
terés tant pel conjunt de la ciutadania com per als joves afectats/des.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament 
de la Llei 13/2014, d’accessibilitat
250-00170/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 6294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a 
l’aprovació del reglament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’acces-

sibilitat. Aquesta llei té com a objectius principals establir les condicions d’accessi-
bilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, 
els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la 
igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb 
altres dificultats d’interacció amb l’entorn; integrar en el marc normatiu de Catalu-
nya les condicions bàsiques d’accessibilitat, d’acord amb les directrius internacio-
nals i estatals; i promoure la utilització de productes de suport a l’accessibilitat que 
millorin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats 
d’interacció amb l’entorn.

En la mateixa llei, la disposició final tercera indica que el Govern ha d’aprovar, 
en el termini de dos anys des de l’entrada en vigor de la llei, el decret de desplega-
ment que determini els requisits, els paràmetres i els criteris per a complir les con-
dicions d’accessibilitat.

Hores d’ara, el reglament de la Llei d’Accessibilitat no està aprovat tot i haver 
passat dos anys del que estableix la disposició final tercera de la llei. Això implica 
que la llei no està desplegada i que existeix un incompliment legislatiu que està afec-
tant a les 551.000 persones a Catalunya que tenen algun tipus de discapacitat, en tant 
que no s’estan respectant els seus drets i construïm una societat inclusiva en àmbits 
clau com l’educació, la salut, l’ocupació o la cultura.

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), 
principal moviment de defensa dels drets del col·lectiu a Catalunya que agrupa gai-
rebé 700 entitats socials, ha demanat l’aprovació immediata del Reglament que ha 
de desplegar la Llei d’Accessibilitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar el Regla-

ment de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el termini de tres me-
sos, des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units
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Proposta de resolució sobre les residències de referència 
per a persones grans sordes
250-00171/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 6295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt 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 resolu-
ció sobre les residències de referència per a persones grans sordes, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya hi ha més de 30.000 persones sordes. Una discapacitat, l’auditiva, ig-

norada sovint per gran part de la població atès que es tracta d’una «discapacitat invi-
sible». Aquesta invisibilitat provoca que no tinguem la suficient sensibilitat davant les 
barreres i els impediments relacionats amb la comunicació d’aquest col·lectiu. Dins 
aquests impediments trobem accions quotidianes que esdevenen grans problemes per 
a persones amb sordesa: la relació amb altres persones que no utilitzen el mateix codi 
lingüístic, el seguiment de la informació diària a través dels mitjans audiovisuals, es-
pectacles culturals o activitats d’oci, dificultats en l’aprenentatge i la formació dels i 
les joves amb sordesa, o problemes en la seva inserció laboral, entre d’altres.

La sordesa pot esdevenir una discapacitat que fomenti l’aïllament, més encara 
quan la persona encara la vellesa. Les dificultats de relació amb la comunitat, amb la 
seva pròpia xarxa social s’incrementa quan les persones sordes fan ús dels recursos 
residencials a edats avançades. Una persona gran sorda a una residència per a la ter-
cera edat tindrà moltes dificultats per comunicar-se amb la resta de residents, però 
també amb l’equip professional, el que implica una situació de clar desavantatge.

Per tal d’avançar cap a una societat més inclusiva, on els drets de les persones 
amb discapacitat siguin plenament reconeguts, cal adaptar els recursos i serveis 
existents per a persones amb sordesa. A Catalunya existeix una única residència de 
referència per a persones sordes majors, el Centre Assistencial Geriàtric Benviure a 
Sant Boi de Llobregat. Els i les diferents residents amb sordesa compten amb per-
sonal amb coneixements bàsics en llengua de signes catalana que faciliten la comu-
nicació amb els/les professionals i també amb la resta de residents, a la vegada que 
ofereix un nucli de relació entre persones sordes que comparteixen la llengua de 
signes per comunicar-se entre ells i elles.

L’experiència positiva d’aquest tipus de pràctica caldria estendre-la a altres resi-
dencies del conjunt de territori català, per tal que les persones amb sordesa puguin 
trobar, relativament a prop del seu domicili, residències de referència. Aquesta de-
manda, a més, ha estat àmpliament reivindicada per la Federació de Persones Sordes 
a Catalunya (FESOCA).

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Considerar residències de referència per a persones sordes majors les residèn-

cies públiques de Catalunya, dotant-les de personal especialitzat en geriatria amb 
coneixements de llengua de signes catalana suficients per tal de donar un servei es-
pecialitzat i de qualitat als seus residents amb discapacitat auditiva.

2. Afavorir que les residències privades amb places concertades siguin conside-
rades residències de referència sempre que disposin dels professionals necessaris per 
atendre els residents amb discapacitat auditiva.
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3. Disposar, en el termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de 
resolució, de 4 noves residències públiques de referència a la província de Barcelona 
i 1 a cadascuna de les províncies de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00172/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 6296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt 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 resolu-
ció sobre la Cartera de Serveis Socials de Catalunya, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Cartera de Serveis Socials 2010-2011, aprovada mitjançant el Decret 142/2010, 

d’11 d’octubre, determina com a prestacions garantides, d’una banda, el servei bàsic 
d’atenció social, destinat a la població general mitjançant la intervenció d’un equip 
de professionals compost per tres treballadors socials i dos educadors socials per 
cada 15.000 habitants; i, de l’altra, el Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i a 
l’Adolescència en Desemparament (SEAIA), que té com a població destinatària els 
infants i adolescents en situació o risc de desemparament i les seves famílies, mit-
jançant la intervenció d’un equip format per un psicòleg, un pedagog, un treballador 
social i un educador amb la ràtio d’un professional per cada 40 infants (exclosa la 
figura de l’educador social).

La Cartera de serveis socials no s’ha actualitzat des de la seva aprovació mit-
jançant el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis 
socials 2010-2011, ni tampoc s’ha aconseguit una adequació entre la Cartera i les 
previsions de la Llei 14/2010 en relació amb l’atenció social primària d’infants i ado-
lescents en risc. La manca de ràtios té una incidència especial en aquells territoris 
on hi ha una concentració superior de problemàtica social.

A més, el fet de que no s’hagi actualitzat la Cartera de Serveis Socials d’acord 
amb les necessitats creixents fruit de la crisi econòmica i social ha provocat que en 
molts casos els ajuntaments han hagut d’implementar programes i destinar recursos 
propis per fer front a aquesta nova realitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar, en un ter-

mini de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, l’actualització 
de la Cartera de Serveis de la Llei de Serveis Socials per tal d’apartar-la a la nova 
situació social.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units
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Proposta de resolució sobre les dades de beneficiaris de la 
Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i l’atenció 
a les persones en situació de dependència
250-00173/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 6297 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt 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 reso-
lució sobre les dades de beneficiaris i beneficiàries de la Llei 39/2006, de 14 de de-
sembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Drets Socials, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Les dades estadístiques en l’àmbit de les polítiques socials són fonamentals per 

fer un bon anàlisi de la realitat que existeix a Catalunya, així com per comprovar 
l’eficàcia de les polítiques que es porten a terme.

La manca d’un informe de la situació social de Catalunya realitzat pel propi Go-
vern de la Generalitat, fa que per accedir a dades fiables s’hagi de consultar diver-
ses fonts, entre elles, les del Ministeri de Sanitat o les pròpies del Departament de 
Drets Socials.

Quan es consulten aquestes dades, es comprova que existeix un diferencial molt 
notable entre les dades que ofereix la Generalitat i les que ofereix el Ministeri en 
l’àmbit de la dependència, i aquest fet es produeix des de fa més de 10 anys. A tall 
d’exemple, segons la Generalitat a Catalunya hi havia 168.518 beneficiaris/àries al 
setembre de 2018, i segons el Ministeri (IMSERSO) 150.731 durant el mateix perío-
de. Una diferència de 17.787 beneficiaris/àries massa ampli com per poder tenir una 
fotografia real del nombre de persones ateses a Catalunya. Un fet que es produeix 
des de la posada en marxa de la llei i que ha tingut, en altres períodes, un limb de 
més de 20.000 persones.

Cal tenir una fotografia molt exacte del nombre de persones ateses, per diverses 
raons. En primer lloc, per analitzar l’evolució de la llei. En segon lloc, perquè aques-
tes dades tenen un efecte immediat en la distribució de les transferències econòmi-
ques Estat-Generalitat. I finalment, perquè és fonamental per a la pròpia eficàcia del 
sistema.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Cercar, en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta Proposta de 

Resolució, amb el Ministeri de Sanitat i amb l’IMSERSO, un sistema més eficaç en 
l’intercanvi de dades en l’àmbit de la dependència, que ajusti al nombre de benefi-
ciaris reals les dades de què disposen totes dues administracions.

2. Informar al Parlament de Catalunya del mecanisme de coordinació establer 
per donar compliment al punt 1, i articular un sistema perquè aquestes dades com-
partides i consensuades siguin públiques mitjançant el web del Departament de 
Drets Socials.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’equiparació de les famílies 
monoparentals a les famílies nombroses
250-00174/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 6298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt 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 resolu-
ció sobre l’equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les famílies amb tres fills o més (menors de 21 anys, o de 26 si estudien) són 

considerades famílies nombroses a Catalunya, que poden sol·licitar el títol de famí-
lia nombrosa per gaudir d’avantatges davant diverses institucions, entitats i establi-
ments comercials.

Per altra banda, les famílies formades per un o més fills (menors de 21 anys, o 
de 26 si estudien) que conviuen amb una sola persona progenitora i en depenen eco-
nòmicament, poden sol·licitar el títol de família monoparental que també els permet 
accedir a avantatges en els mateixos àmbits que les famílies nombroses, però amb 
algunes diferències.

La diversitat en les famílies catalanes ha empès els poders públics i a les admi-
nistracions a portar a terme polítiques específiques que beneficien tant les famí-
lies nombroses com monoparentals, però aquestes no són comparables. El col·lec-
tiu de famílies nombroses, a partir de les seves reivindicacions socials i atès que la 
seva presència a la nostra societat és molt anterior al reconeixement de les famílies 
monoparentals, gaudeixen d’avantatges en prestacions, educació, cultura, transport, 
en la selecció de personal, on en l’àmbit del lleure, entre d’altres, tan en l’àmbit au-
tonòmic com estatal.

Per la seva part, les famílies monoparentals, que són les que, com a col·lectiu, en-
capçalen la població amb un major risc d’exclusió social, que afecta de forma molt 
majoritària a les dones joves, disposen també d’alguns avantatges en àmbits similars 
als de les famílies nombroses, però amb prestacions menors.

Aquestes diferències en les prestacions han estat durant molts anys criticades per 
les famílies monoparentals, que reivindiquen un accés en igualtat de condicions als 
avantatges de les famílies nombroses.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a equiparar totes 

les prestacions, ajudes, descomptes i d’altres accions que contempla el Govern per 
a les famílies nombroses a Catalunya, a les famílies monoparentals: això inclou be-
neficis fiscals, preus de transport, taxes i preus relacionats amb els estudis i l’expe-
dició de documentació, accés a places escolars, import de subministraments i béns 
culturals, entre d’altres.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el model de treball protegit
250-00175/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 6299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt 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 reso-
lució sobre el model de treball protegit a Catalunya, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els Centres Especials de Treball (CET) són entitats que ocupen persones amb dis-

capacitat. Aquests organismes tenen com a objectiu la inclusió laboral de les persones 
amb discapacitat física o psíquica. A Catalunya existeixen uns 47.000 ciutadans i ciu-
tadanes amb discapacitat, dels quals 16.000 treballen a Centres Especials de Treball.

Els CET són, per tant, una peça clau de l’economia social, sostenible, competi-
tiva i solidària del nostre país. Són empreses molt arrelades en el territori i la seva 
activitat té un gran impacte en la seva població. Els processos que han de dissenyar 
per adaptar-se a les possibilitats del personal amb discapacitat poden beneficiar tam-
bé l’empresa ordinària, i no només generen beneficis econòmics, sinó també socials, 
que ajuden a crear llocs de treball per a persones amb discapacitat que, d’altra for-
ma, estarien condemnades a situacions d’atur.

Catalunya necessita una aposta clara també per la inserció de les persones amb 
discapacitat a l’empresa ordinària, amb els suports necessaris, fent complir les reser-
ves de llocs de treball per a persones amb discapacitat que contempla la legislació 
vigent i introduint una acció proactiva en la recerca de llocs de treball i en la predis-
posició de les empreses a contractar persones amb discapacitat.

Per altra banda, l’increment del Salari Mínim Interprofessional l’any 2019 ha 
posat de relleu la necessitat de revisar la planificació, els recursos i les accions que 
es duen a terme, que requereix d’un nou model que endreci, impulsi i consolidi la 
important xarxa de Centres Especials de Treball, i que defineixi les línies a seguir 
per part del Govern pel que fa la integració laboral de persones amb discapacitat, la 
seva inclusió en l’empresa ordinària i la capacitació i apoderament d’aquelles perso-
nes amb especials dificultats.

Fa molts anys que es parla del nou model de treball protegit a Catalunya. Altres 
comunitats autònomes ja han fet aquest exercici, però Catalunya no. Un model que 
ha de comptar amb el consens dels diferents actors que hi participen en l’ocupació 
de les persones amb discapacitat, però que també asseguri la derivació a nous serveis 
quan aquestes persones deixen de ser actives. Des de fa anys, s’han portat a terme 
reunions poc sistematitzades, amb la participació parcial de col·lectius, i en les que 
no s’ha afrontat quin ha de ser el veritable model de futur.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar, amb caràcter bimestral, 

reunions per a la creació del nou model de treball protegit a Catalunya amb repre-
sentants de totes les entitats del sector, públiques i privades, per tal de definir i con-
sensuar un nou model, i que aquest pugui ser aprovat al Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la tramitació de la llei de foment 
de l’associacionisme
250-00176/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 6300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt 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 reso-
lució per a la tramitació de la llei de foment de l’associacionisme, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 12 de juliol de 2017 el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de 

Catalunya (CAVC) va aprovar la tramitació de l’avantprojecte de Llei de foment 
de l’associacionisme.

Aquest avantprojecte té per objectiu regular les mesures de foment de l’associa-
cionisme que han de portar a terme les administracions públiques de Catalunya amb 
la finalitat d’enfortir-lo, fer-lo créixer i incentivar la conscienciació social sobre els 
seus valors i principis davant la ciutadania.

A més, proposa regular la coordinació entre administracions catalanes, impulsar 
una simplificació administrativa i fixar les diferents iniciatives en relació a la fisca-
litat i el mecenatge.

L’avantprojecte de llei sorgeix d’un mandat de la Llei del Voluntariat de 2015 que 
preveu, en la disposició transitòria tercera, que «El Govern, en el termini de divuit 
mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha de presentar un projecte de 
llei per a fomentar l’associacionisme i donar-hi suport.» Han passat més de quatre 
anys des de l’aprovació del projecte de Llei i aquest no ha iniciat la seva tramitació 
parlamentària.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, en el termini de tres mesos 

des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, el tràmit parlamentari del pro-
jecte de Llei de Foment de l’Associacionisme per tal que sigui discutit al Parlament 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors 
dels centres de protecció de menors de gestió concertada i delegada
250-00177/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 6301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
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els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre les condicions laborals dels treballadors i les treballadores dels centres de 
protecció de menors de gestió concertada i delegada, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya existeixen, segons dades de la pròpia Conselleria de l’any 2018, 79 

Centres Residencials d’Acció Educativa: 11 amb gestió delegada, 9 amb gestió directa, 
i 59 concertats, alguns d’ells amb pressupostos que superen el 1,8 milions d’euros. Per 
tant, el 90% del Centres de Protecció de Menors a Catalunya estan sent gestionats per 
empreses privades a través de la concertació o delegació del servei. Aquest fet provoca 
també que hi hagin diferències entre les condicions laborals d’aquells treballadors/es 
dels centres totalment públics i d’aquells que tenen gestió delegada o concert.

En els darrers mesos, els treballadors/es del Centres de Protecció de Menors de 
gestió delegada han manifestat la necessitat de sentir-se protegits davant els episo-
dis de violència que pateixen en el seu lloc de treball. Alguns d’aquests episodis han 
tingut ressò mediàtic, s’han conegut públicament i, fins i tot, han estat recollides en 
diverses mocions i propostes de resolució al Parlament de Catalunya.

Al mes de novembre de l’any 2019, els sindicats UGT i CCOO van fer públic 
un comunicat arrel de la concentració que van realitzar davant la seu de la Direc-
ció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. En ell explicaven els passos 
que havien dut a terme per reclamar que la DGAIA exigís a les empreses gestores 
a disposar d’un «Protocol de prevenció i acció enfront les situacions de violència i 
les situacions hostils» per tal de donar compliment a la Llei de prevenció de riscos 
laborals. En aquest mateix comunicat, s’explica que, tot i les reunions mantingudes 
amb diferents responsables de la DGAIA, aquests conclouen que l’administració no 
pot intervenir en les empreses gestores per reclamar-les tenir aquest protocol, dei-
xant clar que no vol assumir cap responsabilitat envers la situació dels centres de la 
seva titularitat ni de la seguretat dels seus treballadors/es.

Aquesta resposta per part de l’administració contradiu allò que s’indica al Pro-
grama marc per als Centres Residencials de desembre de 2015, les recomanacions de 
l’Informe sobre els drets de l’Infant, publicat pel Síndic de Greuges de Catalunya l’any 
2017, l’article 65 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals o la moció 94/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre la dignificació de l’atenció a la infància, o la Resolució 
618/XI del Parlament de Catalunya, sobre les condicions laborals dels professionals 
que treballen en els centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència i sobre la resposta a l’increment de la conflictivitat en aquest àmbit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Garantir la seguretat dels treballadors/es dels Centres de Protecció de Menors 

de Catalunya.
2. Incloure en els plecs de condicions de futurs concursos públics per a la gestió 

de qualsevol servei relacionat amb la infància i l’adolescència, la necessitat que l’em-
presa adjudicatària disposi d’un Protocol de prevenció i acció enfront les situacions 
de violència i les situacions hostils, a actualitzar cada dos anys l’avaluació de riscos 
psicosocials dels llocs de treball i a complir la ràtio de la cartera de serveis socials.

3. Instar, a les empreses que actualment gestionen els centres de protecció de 
menors de gestió concertada i delegada a, presentar, en el termini de tres mesos des 
de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, d’un Protocol de prevenció i acció 
enfront les situacions de violència i les situacions hostils que protegeixi la integritat 
dels seus treballadors/es.
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4. Inspeccionar, en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta 
de resolució, les empreses que gestionen els centres de protecció de menors de ges-
tió concertada i delegada per tal de garantir que tinguin actualitzada l’avaluació de 
riscos psicosocials dels llocs de treball i si compleixen les ràtios fixades per la car-
tera de Serveis Socials.

5. Revisar, en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de 
resolució, les ràtios que s’indiquen a la Cartera de Serveis Socials pel que fa als ser-
veis de protecció a la infància i l’adolescència.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis 
socials 2022-2026
250-00178/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 6302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt 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 reso-
lució sobre el Contracte Programa de Serveis Socials 2022-2026, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix un nou marc de co-

ordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies i els ens locals per tal de permetre una prestació i gestió dels serveis so-
cials que respongui a criteris de coresponsabilitat, transparència, equitat territorial 
i optimització dels serveis adreçats a les persones amb necessitats socials i que a 
més, es mantingui en un escenari pluriennal per tal de permetre més estabilitat fi-
nancera als ens locals.

Aquest plantejament s’ha instrumentalitzat amb un contracte programa, una eina 
de gestió que permet establir una relació equilibrada entre les parts, caracteritzada per 
una coresponsabilitat del govern autonòmic i del govern local en la gestió, la prestació 
i la implementació dels serveis socials al territori, mitjançant l’establiment d’accions, 
obligacions i competències per cadascuna de les parts. El contracte programa a més, 
permet impulsar una relació de proximitat entre la prestació del servei social i la ciu-
tadania situant l’ens local al centre de la prestació efectiva dels serveis al seu territori. 
Aquest promou la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat entre el De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals quant a la prestació i el 
finançament dels serveis socials que s’inclouen en aquest document, i establir els ei-
xos estratègics, els objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el 
finançament que permetin aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis.

El Contracte Programa 2016-2019, vigent fins el 31 de desembre de 2019, incloïa 
no només polítiques cabdals per als municipis i per al conjunt de la ciutadania, sinó 
que també depenien nombrosos contractes de professionals de l’àmbit social. Per 
garantir aquests tres elements. El Govern hauria d’haver aprovar un nou Contrac-
te Programa 2020-2024 en temps i forma però va ser incapaç de fer-ho. Cal treba-
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llar, per tant, per aprovar un Contracte Programa de Serveis Socials 2022-2026 que 
s’adapti a la nova situació social sense més dilacions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a avançar en el dis-

seny de les polítiques i les negociacions pertinents amb els ens locals, per tal que 
es pugui produir la signatura del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-2026 
durant el darrer trimestre de l’any 2021.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera 
en dependència
250-00179/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 6303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt 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 resolu-
ció per a la reducció de les llistes d’espera en dependència, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
El XXI Dictamen de l’Observatori de l’Associació Estatal de Directores i Ge-

rents en Serveis Socials aporta dades certament preocupants en relació amb la situa-
ció de la dependència a Catalunya. Aquest dictamen confirma que es mantenen les 
desigualtats entre territoris en relació amb la cobertura i amb les models de gestió. 
Només set comunitats autònomes augmenten la seva puntuació respecte a l’any an-
terior. Catalunya compta amb el pitjor sistema d’atenció a la dependència d’Espanya, 
amb 1.4 punts (la mitjana estatal és de 4 punts).

Catalunya té 73.386 persones amb dret reconegut en espera d’atenció. A més, es 
troba entre les nou comunitats autònomes que no van mantenir la taxa de reposició 
de beneficiaris en el darrer any, disminuint-la en un 4,2%.

Només quatre comunitats autònomes van augmentar el nombre de persones re-
conegudes en situació de dependència. Catalunya, però, és segona en retrocés, si-
tuant-se la xifra en 9.663 persones menys. Cal afegir que Catalunya va acabar l’any 
2020 amb 6.796 persones beneficiàries de prestacions menys que a l’inici de l’any, 
incrementant-se també en 0.1 punts la llista d’espera.

Catalunya i Andalusia acumulen gairebé la meitat (47,49%) de morts de persones 
en llista d’espera de resolució de grau de dependència.

L’Associació Estatal de Directores i Gerents en Serveis Socials destaca negati-
vament la situació de Catalunya, ja que el bloqueig provocat per la Covid-19 s’ha 
sumat a una situació anterior molt deficitària en relació amb el sistema d’atenció a 
la dependència.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Unificar la valoració administrativa i el Pla Individual d’Atenció (PIA) en un 

mateix procediment administratiu, per tal de reduir de forma automàtica el temps 
d’espera per rebre una prestació de dependència.

2. Adaptar, en el termini de 6 mesos, el nostre sistema administratiu en relació a 
la dependència al model promogut per la Comunitat Valenciana l’any 2018.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’Escola Sagrada Família de Girona
250-00180/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 6304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

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

Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Col·legi Sagrada 
Família de Girona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El Col·legi Sagrada Família de Girona té en aquest moment 9 alumnes de P3 

considerats tots ells de NEE, 7 de tipus socioeconòmic i 2 del tipus A+B (un amb 
dictamen TEA i un segon en valoració).

Si es redueix una línia de P3 tal i com s’ha notificat segons la Resolució 
EDU/1806/2021 de 8 de juny, aquest centre educatiu es veurà obligat a unificar P3 
i P4 superant els 25 alumnes per aula i amb un infant diagnosticat TEA sever a P4 
que requereix d’atenció individualitzada.

Aquest escola es troba situada a la zona est de la ciutat, amb indicadors socioeco-
nòmics desfavorables i amb moltes famílies en situació de vulnerabilitat. Els cen-
tres educatius representen en molts casos els únics espais educadors del barri, i això 
hauria d’implicar no reduir-ne els recursos eliminant oferta de P3. Reduir ràtios i no 
eliminar línies és en aquestes escoles de la zona est de Girona especialment impor-
tant. Més en etapes educatives fonamentals pel desenvolupament futur de l’infant a 
nivell acadèmic i en competències bàsiques.

Hem de tenir en compte també que en els últims cursos la matrícula viva d’a-
quest centre ha augmentat i aquesta decisió podria afectar negativament. També cal 
tenir en compte que la por generada per la Covid-19, ha tingut especial incidència 
entre les famílies dels 4 barris de la zona est per les seves característiques sociolò-
giques. Aquest descens pot ser doncs puntual.

Aquesta escola concertada és totalment atípica a la nostra ciutat per la tipologia 
de famílies usuàries. Fa més de 55 anys que desenvolupa activitat educativa i esta 
absolutament arrelada al seu entorn, i destaca també la seva implicació en tots els 
projectes comunitaris i especials d’educació i entorn. Les famílies no paguen per 
activitats complementàries a les educatives, no tenen possibilitat de fer-ho.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Mantenir de cara al curs 2021-2022, a l’escola Sagrada Família de Girona 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, disminuint el fracàs 
escolar i millorant la qualitat de l’educació que s’hi imparteix.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Silvia Paneque Sureda, 

diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la necessitat de construir un hospital 
de referència a les Terres de l’Ebre a Tortosa
250-00181/13

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

Reg. 6330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

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

Avançar, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatu-
ra 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 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
necessitat de construcció d’un hospital de referència a les Terres de l’Ebre a Torto-
sa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa sempre ha estat el centre hospitalari de 

referència a les Terres de l’Ebre, i també durant molts anys ha estat nucli de serveis 
sanitaris d’una gran àrea que anava més enllà de les comarques ebrenques catalanes.

El servei que ha donat l’Hospital Verge de la Cinta a aquesta gran àrea de ciutats 
mitjanes i petites i de pobles rurals ha estat essencial per la gent que hi viu.

Al llarg del temps les necessitats sanitàries de la població van a més i a l’Hos-
pital Verge de la Cinta, encara que s’hi han dut a terme algunes petites remodelaci-
ons, les instal·lacions són bàsicament les mateixes. L’envelliment és ben present en 
el funcionament del dia a dia del centre sanitari, fins al punt que ningú discuteix la 
necessitat d’una resposta urgent que doti al territori i a la seva gent d’un recurs sa-
nitari d’acord a les exigències sanitàries de present i de futur.

Uns dels problemes que la població usuària del centre pateix cada dia són els 
problemes greus d’accessibilitat. La ubicació geogràfica de l’Hospital fa que la mo-
bilitat i l’accés als serveis del centre siguin cada cop més complicats. La demanda 
creix i el nombre d’usuaris també, l’haver de travessar tota la ciutat de Tortosa per 
accedir-hi, així com la manca real d’espai fan més difícil cada dia pensar que aques-
ta ubicació sigui la més idònia.

També és un dubte raonable el problema de creixement o d’ampliació física de 
l’Hospital Verge de la Cinta en la seva ubicació actual. Les muralles antigues de la 
població, la tipologia i orografia del terreny, la manca real d’espais i el problema de 
compaginar altres instal·lacions essencials de la pròpia ciutat de Tortosa han fet sem-
pre pensar que són inconvenients importants que s’han de tenir presents a l’hora de 
prendre una decisió.
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És per aquest motiu que el Govern de la Generalitat fa més de catorze anys, va 
plantejar com la millor solució la construcció d’un nou Hospital, situat al costat de 
la C-12, amb bona accessibilitat, espais per aparcaments i amb possibilitats de crei-
xement de present i de futur, malgrat no es va arribar a concretar la proposta a nivell 
pressupostari.

El canvi de Govern a Catalunya va fer que aquest projecte no prosperes i les re-
tallades han fet que avui, molts anys després, la situació sigui la mateixa i les ne-
cessitats sanitàries hagin augmentat. Lògicament és inajornable donar una resposta 
urgent que solucioni un assumpte que és vital per la població del conjunt de les Ter-
res de l’Ebre.

Cal explicar també que el Departament de Salut en la fase final de la legislatura 
passada va manifestar clarament que hi havia un problema que calia resoldre, vam 
poder saber que la decisió presa era la de l’ampliació de l’actual Hospital Verge da 
la Cinta de Tortosa.

Per poder saber els criteris i els fonaments tècnics i sanitaris que el Govern havia 
tingut com a referència per prendre aquesta decisió, el Grup Parlamentari del PSC 
va demanar còpia de l’estudi de viabilitat que el Departament de Salut pensàvem 
havia pogut encarregar per tal de tenir aquests criteris tècnics, sanitaris i d’altra na-
turalesa que l’hagués pogut portar a decidir-se per aquesta alternativa que, com s’ha 
explicat anteriorment, podria ser com a mínim complicada.

La resposta escrita del Govern deixa ben clar que no hi ha cap estudi de viabi-
litat, tot i que hi havia prevista una partida de 100.000 euros als pressupostos de la 
Generalitat de l’any 2020 per aquesta finalitat. És a dir, la decisió que s’ha pres per 
part del Departament de Salut del Govern de la Generalitat no té cap base sanità-
ria ni tècnica, és exclusivament una decisió de caràcter polític. Si s’acaba fent, es 
farà una inversió de 46 milions d’euros en una instal·lació obsoleta, que és incapaç 
de garantir una sanitat de qualitat i que no està preparada per adaptar-se als canvis 
tecnològics.

A més, aquesta ampliació tampoc solucionarà els problemes d’accés i d’aparca-
ment a l’Hospital, ja que l’ampliació suposarà que es perdran entre 100 i 200 places. 
El projecte tampoc contempla la construcció d’un magatzem per material sanitari, 
que ara ja suposa que s’estigui pagant un magatzem a Campredó i el trasllat del ma-
terial a empreses privades.

El nou hospital de referència a Terres de l’Ebre és una reclamació història feta 
per usuàries, sindicats (UGT, CC.OO, CATAC, CGT) i plataformes en defensa de la 
sanitat pública com Marea Blanca, així com professionals sanitaris del conjunt del 
territori. Molts d’ells importants professionals sanitaris del mateix centre Verge de 
la Cinta que expressen la necessitat urgent de la construcció d’un «nou hospital». De 
fet, també les veus tècniques alerten que l’ampliació no és la millor solució arquitec-
tònicament i de mobilitat pels problemes greus que representa l’espai absolutament 
limitat de l’actual ubicació de l’Hospital Verge de la Cinta.

Ens trobem davant una decisió del Departament de Salut que està lluny de la 
pràctica totalitat dels criteris sanitaris, també dels tècnics constructius i fins i tot 
culturals, una decisió que no s’ha pres seguint una raonable lògica d’encarregar un 
estudi de viabilitat pensant en el present i també en el futur de la població de Terres 
de l’Ebre.

L’única explicació que nosaltres entenem de la decisió anunciada pel Depar-
tament de Salut és la voluntat d’invertir els mínims recursos econòmics possi-
bles, hipotecant com a mínim 30 o 40 anys la possibilitat de la construcció d’un 
nou hospital, fet aquest que no és admissible de cap de les maneres, tractant-se d’un 
equipament sanitari de referència al territori que és absolutament necessari per la 
població i que de portar-se a terme no sols limitaria la resposta de present sinó que 
dificultaria molt qualsevol altra necessitat de futur.

Fascicle segon
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Per aquests motius, els Grups Parlamentaris Socialistes i Units per Avançar, 
Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i En Comú Podem pre-
senten la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de donar una resposta ur-

gent i adequada als problemes d’assistència sanitària de la població del conjunt de 
Terres de l’Ebre i a la necessitat de dotar al conjunt del territori i a la seva gent d’un 
Hospital de referència d’acord amb les exigències sanitàries actuals i també de futur.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
2. Prendre la decisió de construir de forma urgent un «nou Hospital a Tortosa», 

com a centre hospitalari de referencia de Terres de l’Ebre.
3. Garantir que la ubicació d’aquest nou hospital compleixi les mínimes condi-

cions exigibles d’accessibilitat i mobilitat, essent necessària la bona connexió amb 
la C-12 i la necessitat d’espais destinats per aparcaments.

4. Comprometre’s a que el nou espai tingui garantida qualsevol necessitat de 
creixement futur.

5. Col·laborar amb l’Ajuntament de Tortosa de forma urgent per buscar una ubi-
cació que compleixi els requisits expressats en els punts anteriors.

6. Garantir els recursos econòmics suficients als propers exercicis pressupostaris 
per construir aquest nou Hospital. 

Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; 

David Cid Colomer, GP ECP; portaveus

Proposta de resolució sobre la repressió política a Turquia 
amb relació al cas Kobane
250-00182/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG; RUBEN WAGENSBERG RAMON, DEL GP ERC; 

AURORA MADAULA I GIMÉNEZ, DEL GP JXCAT

Reg. 6351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, diputat, Ruben Wagensberg Ramon, diputat del Grup Par-

lamentari d’Esquerra Republicana, Aurora Madaula i Giménez, diputada del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la re-
pressió política a Turquia en el cas Kobane, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els esdeveniments recents a Turquia, de repressió sistemàtica contra polítics 

electes, accentuen la nostra preocupació per la situació del respecte als drets hu-
mans, civils i polítics a l’Estat Turc.

El Fiscal General Turc va ordenar la detenció de 108 persones, entre elles impor-
tants representants de l’HDP, per fer, l’any 2014, una crida en suport a les protestes 
populars legítimes en defensa de Kobane. En aquell moment, van ser nombroses les 
manifestacions contra l’atac de l’ISIS a la ciutat de Kobane.

Ara, anys després, se’ls responsabilitza dels enfrontaments violents que van es-
clatar durant les protestes i, per això, se’ls acusa de terrorisme. 

El judici a aquestes 108 persones va començar el 26 d’abril de 2021 a Ankara. 
Els observadors internacionals presents en el judici van denunciar la manca de ga-
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ranties d’aquest judici, on es va violar el dret a la defensa, es va negar el dret a re-
cusació, no es va enviar el dictamen final de la Fiscalia als advocats, i no es va tenir 
en compte ni la immunitat dels parlamentaris imputats, ni la sentència del Tribunal 
Europeu de Drets Humans sobre Demirtas.

Cal destacar que, per raons sanitàries, el judici ha estat momentàniament inter-
romput. Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. S’oposa fermament i pública a aquesta violació de l’estat de dret. Es considera 

inacceptable en una democràcia responsabilitzar als representants electes diputats/
es, alcaldesses/alcaldes, regidors/es) i representants de la societat civil, del que va 
succeir en un esdeveniment, la investigació del qual es veu obstaculitzada de ma-
nera permanent.

2. Rebutja públicament la criminalització de la resistència en suport a Kobane.
3. Insta el Govern a prendre les iniciatives escaients per a fer arribar al Govern 

Turc la necessitat d’obeir el veredicte del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre 
Selahattin Demirtas.

4. Insta el Govern a prendre les iniciatives escaients per a fer arribar al Govern 
Turc el seu rebuig a aquest injust judici.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2021
Carles Riera Albert, GP CUP-NCG; Ruben Wagensberg Ramon, GP ERC; di-

putats. Aurora Madaula i Giménez, diputada JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, por-
taveu GP CUP-NCG

Proposta de resolució sobre la supressió de les multes lingüístiques
250-00183/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 6664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

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

to, Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la supresión de las multas 
lingüísticas, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Treball, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
La libertad es el don que más condiciona la pauta de comportamiento del ser hu-

mano en relación con las personas que forman parte de una comunidad. El hombre 
es libre y, por lo tanto, debe utilizar correctamente la libertad para así respetar a 
todos los miembros de la sociedad y colaborar en la consolidación del bien común. 
Desgraciadamente, también es posible hacer un uso incorrecto de la libertad, vulne-
rando la dignidad y los derechos de las personas.

La ley debe ser la garantía que proteja el ejercicio de la libertad en beneficio de 
toda la comunidad. Así pues, la Constitución Española proclama en su preámbulo: 
«La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y 
promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su vo-
luntad de... Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los 
derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones...»
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Concretamente, la libertad en el uso de las lenguas oficiales en toda España es un 
principio básico de nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 3.1 de la Constitución 
española reconoce que «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos 
los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás len-
guas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas 
de acuerdo con sus Estatutos».

Asimismo, el artículo 6 del Estatut d’Autonomia de Cataluña proclama que «El 
catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua 
oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos len-
guas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas. Los 
poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar 
el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 32, no puede haber discriminación por el uso de una u otra 
llengua». Además, el artículo 1 de la Ley 1/1998, de política lingüística, expresa: 
«Dar efectividad al uso oficial del catalán y del castellano, sin ninguna discrimina-
ción para los ciudadanos y ciudadanas».

La imposición de sanciones a los autónomos y empresarios que han optado por 
utilizar preferentemente el castellano en sus negocios es un ataque denigrante a la 
libertad, a los derechos constitucionales y estatutarios, un anacronismo y un impe-
dimento para la recuperación económica en el contexto actual de crisis profunda. 
Entre 2010 y 2020, la Agència Catalana de Consum recaudó 1.496.335€ en concep-
to de «vulneración de los derechos lingüísticos de los consumidores». Además, esta 
voracidad fiscalizadora lesiona el principio de la oficialidad del castellano y el de la 
igualdad de los españoles ante la ley, recogidos en los artículos 3 y 14 de la Consti-
tución Española.

Asimismo, es un acto de discriminación hacia el 55% de los catalanes, que tie-
nen como lengua habitual el castellano y, por lo tanto, de vulneración efectiva de 
sus derechos lingüísticos, como proclama el artículo 32 del Estatut d’Autonomia de 
Cataluña: «Todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razones 
lingüísticas. Los actos jurídicos realizados en cualquiera de las dos lenguas oficiales 
tienen, en cuanto a la lengua, plena validez y eficàcia». También supone un ataque a 
la libertad de empresa, consagrada en el artículo 38 de la Constitución Española: «Se 
reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los pode-
res públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de 
acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación».

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Garantizar el derecho de los consumidores y usuarios a recibir en cas-

tellano, como lengua oficial de Cataluña, la información, señalización y documen-
tación de la oferta de servicios de las empresas y administraciones públicas, sin per-
juicio de que la puedan recibir también en catalán.

Segundo. Realizar las gestiones oportunas para que la Agència Catalana de Con-
sum no haga una interpretación partidista y excluyente de los derechos lingüísticos, 
absteniéndose de sancionar a los autónomos y empresarios por utilizar preferente-
mente el castellano en la información y documentación de sus establecimientos.

Tercero. Suprimir todos aquellos artículos de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de 
Política Lingüística que suponen una discriminación del uso del castellano en el ám-
bito empresarial y el conjunto de administraciones públicas que favorecen el uso del 
catalán en detrimento del castellano.

Cuarto. Suprimir todos aquellos artículos de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del 
Código de Consumo de Cataluña que suponen una discriminación del uso del cas-
tellano en el ámbito empresarial y/o que favorecen el uso del catalán en detrimento 
del castellano.
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Quinto. Suprimir todas aquellas disposiciones de la Ley 18/2017, de 1 de agos-
to, de comercio, servicios y ferias que puedan suponer la aplicación de sanciones a 
autónomos y empresarios por razón del uso preferente del castellano en materia de 
rotulación, atención a los clientes y usuarios, oferta de servicios y documentación.

Sexto. Exhortar a la Agència Catalana de Consum y a la Dirección General de 
Comercio a abstenerse de instar procedimientos sancionadores y proceder al archi-
vo de aquellos en tramitación que devengan de la utilización exclusiva del castella-
no en materia de rotulación, atención a los clientes y usuarios, oferta de servicios y 
documentación.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre l’exclusió del llenguatge inclusiu 
dels documents oficials de l’Administració autonòmica
250-00184/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 6665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portaveu, Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt, 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la exclusión del denominado 
lenguaje inclusivo en todos los documentos oficiales emanados de la administración 
autonómica, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Igualtat i Feminismes, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Determinados partidos políticos parlamentarios, grupos de presión y medios de 

comunicación están imponiendo actualmente el denominado lenguaje inclusivo, tan-
to en la lengua castellana como en la catalana, en debates públicos y en documentos 
oficiales. Este lenguaje inclusivo, con la excusa de evitar palabras y expresiones que 
pudieran excluir a grupos de personas, especialmente palabras de género, es total-
mente artificioso y especulativo, conculca normas ortográficas y gramaticales, des-
precia las condiciones necesarias del acto comunicativo, quebranta las propiedades 
textuales y, por lo tanto, se convierte en un serio obstáculo para la comunicación 
entre las personas.

El denominado lenguaje inclusivo no es una demanda de los hablantes, sino un 
fenómeno lingüístico ideológico impuesto por instancias ajenas al uso cotidiano de 
los españoles. Es decir, se trata de un planteamiento elitista que provoca la ilegibi-
lidad de los textos y que, por lo tanto, atenta contra el principio fundamental del 
lenguaje, la comunicación efectiva. En este sentido la Real Academia de la Lengua 
Española (RAE), como respuesta a la petición del Gobierno de estudiar la posibi-
lidad de la adecuación de la Constitución española a un lenguaje inclusivo, presen-
tó un informe el 20 de enero de 2020 en el que se decanta por la evolución natural 
de la lengua española sin necesidad de recurrir a imposiciones ni recomendaciones 
ideológicas.

No podemos perder de vista que la comunicación es el proceso humano que con-
siste en la transmisión de información entre un emisor y un receptor. Para que exista 
una auténtica comunicación deben concurrir la intencionalidad o el propósito claro 
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del emisor, la reciprocidad del receptor o la posibilidad de ofrecer su punto de vista 
sobre la información recibida, la cooperación o voluntad de entendimiento entre el 
emisor y el receptor y, finalmente, la dependencia del contexto o la adaptación del 
mensaje a la situación comunicativa concreta.

El texto, la unidad más completa de comunicación, para alcanzar su objetivo 
comunicativo debe tener en cuenta, además de las normas ortográficas y morfosin-
tácticas, las propiedades de adecuación, coherencia y cohesión. Así pues, el texto 
es adecuado cuando la forma en que se transmite una información y la intención 
con que se expresa están estrechamente relacionadas con la situación comunicativa 
del receptor. Asimismo, el texto es coherente si presenta una información de forma 
lógica, es decir, si toda la información está relacionada con la idea principal que 
quiere comunicar, mostrando unidad interna. Al mismo tiempo, el texto debe usar 
las marcas lingüísticas necesarias (signos de puntuación, recursos anafóricos, mar-
cadores textuales) para garantizar que la información esté bien organizada y elabo-
rada lógicamente.

Ante el artificio ideológico del denominado lenguaje inclusivo conviene recordar 
que los sustantivos masculinos se emplean para referirse a los individuos de sexo 
masculino y también para designar al conjunto de todos los individuos de la especie 
sin distinción de sexos, en las situaciones comunicativas oportunas. Es decir, el mas-
culino es el género no marcado, el de sentido más general, el de distribución más 
amplia y el que se recupera por defecto cuando no hay morfemas específicos. Así 
pues, la mayor parte de los sustantivos acabados en a son femeninos, aunque existan 
muchas excepciones al respecto, la mayoría de los acabados en o son masculinos, te-
niendo en cuenta también la existencia de excepciones, y los acabados en consonan-
te o en otras vocales pueden ser masculinos o femeninos. Pero tampoco podemos 
olvidar la existencia de los sustantivos heterónimos (sustantivos con raíces distintas 
para marcar el género: caballo, yegua), comunes en cuanto al género (el artista, la 
artista), ambiguos (que se pueden usar en femenino o masculino indistintamente: el 
mar, la mar) y los epicenos (se refieren a un ser vivo de uno u otro sexo con un único 
género: el mosquito macho/ hembra).

Asimismo, tanto los sustantivos como los pronombres concuerdan en género y 
número con los adjetivos y los artículos. Los sustantivos solo pueden ser masculinos 
o femeninos, pero los demostrativos, los numerales, los artículos y los pronombres 
personales pueden ser, además, neutros: esto, eso, aquello; tanto, cuanto, mucho...; lo 
y ello. Además, el género de los sustantivos no siempre se corresponde con el sexo 
biológico. Cuando el sustantivo se refiere a un ser animado, el género puede dife-
renciar el sexo (gato, gata); pero en el resto de los casos es una propiedad gramatical 
independiente (la silla es femenino, el espejo es masculino).

En cuanto al uso del desdoblamiento léxico, es decir, a la mención expresa de 
los dos géneros (los alumnos y las alumnas), solamente es adecuado en los vocati-
vos (señores y señoras) como marca de cortesía. No obstante, si el contexto no deja 
suficientemente claro que el masculino plural comprende a las personas de ambos 
sexos, el uso del desdoblamiento es conveniente.

En definitiva, la utilización del masculino genérico no obedece a la proyección 
en el lenguaje de un imaginario y trasnochado machismo social, ni a una supuesta 
huella del patriarcado institucionalizado a lo largo de la historia, sino a los princi-
pios de economía lingüística y de concordancia gramatical. Así pues, la propuesta 
del denominado lenguaje inclusivo de desdoblar cada apelación en dos géneros es 
un puro circunloquio, genera confusión y tedio en los lectores.

Al mismo tiempo, si a las reglas de las propiedades textuales, de la ortografía, 
de la gramática y de la sintaxis se adhieren normas segundas y alteradas propias del 
denominado lenguaje inclusivo, las cuales tienen como resultado un lenguaje desu-
nido y ambiguo en su expresión, el aprendizaje correcto de un idioma se convertirá 
en un reto plagado de enormes dificultades, incrementándose sobremanera la tarea 
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de los educadores. Además, los expertos en la detección y tratamiento de disfuncio-
nes como la dislexia, la dispraxia y la disfasia advierten de los posibles problemas 
añadidos derivados del uso del denominado lenguaje inclusivo.

Por otro lado, recientemente el grupo parlamentario La République en Marche, 
formación socialdemócrata liderada por el actual presidente de la República france-
sa, D. Emmanuel Macron, y algunos diputados de otras fuerzas políticas registraron 
en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la «prohibición del uso del lengua-
je escrito inclusivo por las personas físicas o jurídicas responsables de una misión 
de servicio público». En resumen, el proyecto de ley se opone al lenguaje inclusivo 
como un medio más para alcanzar una presunta igualdad jurídica entre hombres 
y mujeres. Además, rechaza su imposición por esconder «una decisión personal y 
militante» por parte de sus promotores, modificando para tal fin la ortografía y gra-
mática del francés, denunciando que «[...] los activistas del denominado lenguaje 
“inclusivo” han estado utilizando todos los medios para imponer a la sociedad su vi-
sión muy personal y para nada de la mayoría» sobre la lengua francesa. Asimismo, 
advierte del ataque directo a algunos de los fines y funciones de la lengua francesa, 
como son la cohesión nacional y social y la proyección de la cultura francesa en el 
mundo. Así, señalan que «La lengua nacional es un factor de integración, pertenen-
cia e influencia de la cultura francesa».

Finalmente, el artículo 103.1 de la Constitución española proclama que «...la Ad-
ministración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuer-
do con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho». Asimismo, el artículo 
71.2 del Estatut d’Autonomia de Cataluña reconoce que «La Administración de la 
Generalitat sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sumisión plena 
a las leyes y al derecho», y el artículo 71.4 que «La Administración de la Genera-
litat, de acuerdo con el principio de transparencia, debe hacer pública la informa-
ción necesaria para que los ciudadanos puedan evaluar su gestión». No obstante, la 
utilización del denominado lenguaje inclusivo en los documentos emanados de la 
Administración autonómica, en lugar de facilitar una herramienta eficaz al servicio 
de los españoles, distorsiona la correcta comunicación entre el emisor y el receptor, 
atentando contra los principios consagrados en la Constitución española en su ar-
tículo 103.1 y desarrollados en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, como el principio de «servicio efectivo de a 
los ciudadanos» y de «simplicidad, claridad y proximidad», así como contra los ar-
tículos 71.2 y 71.4 del Estatut d’Autonomia de Cataluña.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Promover la exclusión del uso del denominado lenguaje inclusivo en to-

dos los documentos oficiales emanados de la Administración autonómica y de los 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de 
la misma.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX
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Proposta de resolució sobre l’equiparació dels preus públics 
universitaris
250-00185/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 6666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la equiparación de los precios 
públicos universitarios, para que sea sustanciada ante la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La tendencia natural del ser humano al conocimiento y a la comprensión de la 

realidad que le envuelve se ha concretado, a lo largo de la historia, en la generación 
y el desarrollo de sistemas reglados de enseñanza y de transmisión del saber que 
han ido evolucionando desde unos orígenes restrictivos, en cuanto al alcance de sus 
beneficiarios, hasta el coetáneo acceso universal a la enseñanza básica.

Los estudios superiores han seguido esta misma senda evolutiva. La institución 
destinada específicamente a crear la ciencia y a difundir la cultura superior, la uni-
versidad, nació en la Cristiandad medieval al albur de los colegios catedralicios, al-
canzando reconocimiento público. Inicialmente se la denominó studium generale, 
al impartir las siete artes liberales en general y como consideración a su carácter de 
corporación de maestros y alumnos. Sin embargo, en el contexto europeo medieval, 
la denominación universidad se fue imponiendo debido a su espíritu universalista, 
supranacional, ya que maestros y estudiantes circulaban libremente por las univer-
sidades europeas teniendo en cuenta el prestigio de la entidad, así como sus propios 
intereses y posibilidades.

Desde mediados del siglo xx se ha generalizado el acceso a la universidad en 
España, siendo actualmente un derecho consolidado y amparado en el artículo 27 
de la Constitución española. Asimismo, la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Uni-
versidades de Cataluña, proclama en su artículo 4. b) «El principio de igualdad de 
oportunidades en el acceso y la permanencia en la universidad para todos los ciu-
dadanos de Cataluña».

Sin embargo, en el actual espacio universitario español existe un profundo des-
equilibrio entre los precios de las universidades públicas, que son fijados por cada 
Comunidad Autónoma. Concretamente, en el artículo 81 de la Ley orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de universidades, se establece que los precios para los estudios 
que conducen a la obtención de un título universitario oficial los fija la comunidad 
autónoma dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política 
Universitaria.

Así las cosas, en el ámbito de Cataluña, el Departamento de Presidencia de la 
Generalidad de Cataluña publica cada año en el Diario Oficial de la Generalidad el 
Decreto por el cual se fijan los precios de la prestación de servicios académicos a las 
universidades públicas catalanas.

Las notables diferencias de precios establecidos entre unas y otras Comunidades 
Autónomas resultan un obstáculo intolerable para el acceso de todos los españoles, 
con independencia de su capacidad adquisitiva y del territorio en el que residan, a 
una educación superior en igualdad de condiciones, suponiendo una limitación del 
derecho a la libre elección del centro universitario. Por consiguiente, la necesaria 
igualación de los precios públicos de la prestación de servicios académicos en todas 
las universidades públicas españolas debe ser el primer paso hacia la igualdad de 
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acceso a la educación de los españoles, que alcanzará plenamente su objetivo con la 
devolución de competencias en materia educativa al Estado.

Desgraciadamente, el precio medio del crédito en la primera matrícula de las ti-
tulaciones oficiales de Grado de las universidades catalanas públicas fue, durante el 
curso 2019-2020, el más alto de toda España: un 187% superior al de Canarias, un 
182% superior al de Galicia y un 166% superior al de Andalucía, por poner algunos 
ejemplos. Es decir, el crédito medio costaba 33,52€ en Cataluña, mientras que en 
Canarias 11,71€, en Galicia 11,89€ y en Andalucía 12,62€. Así pues, un estudiante 
debía pagar 2011,2€ si cursaba sus estudios de primer año (60 créditos) en una uni-
versidad catalana, pero 702,6€ si lo hacía en una canaria, 713,4€ en una gallega o 
757,2€ en una andaluza. Además, el agravio comparativo es todavía mayor si nos 
referimos a los estudios de Máster habilitante, ya que el precio medio por crédito 
en Cataluña era un 249% superior al de Canarias, un 246% superior al de Galicia y 
un 201% al de Andalucía, es decir, en Cataluña ascendía a 41,17€, mientras que en 
Canarias a 11,8€, en Galicia a 11,89€ y en Andalucía a 13,68€.

El Acuerdo de 27 de mayo de 2020, de la Conferencia General de Política Uni-
versitaria, por el que se fijan los límites máximos de los precios públicos por estu-
dios conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales para el curso 
2020-2021, se adopta con el objetivo de corregir la desigualdad de oportunidades 
de los estudiantes fijando los límites máximos de precios públicos universitarios 
en los estudios oficiales de Grado y Máster, en primera matrícula, para el curso 
2020-2021 en toda España. Sin embargo, en los estudios de Grado el Acuerdo no 
consigue en absoluto este propósito, ya que establece una doble vara de medir al fijar 
un precio medio máximo por crédito de 16,05€ en las universidades de las Comu-
nidades Autónomas con créditos más bajos, y otro precio medio máximo de 18,46€ 
en las universidades de las Comunidades con créditos más altos. Asimismo, se si-
gue vulnerando la igualdad de oportunidades de los estudiantes en la actualidad al 
permitir que la aplicación íntegra de estos precios pueda prorrogarse hasta el curso 
2022-2023. El supuesto objetivo igualitario de dicho Acuerdo es todavía más escan-
dalosamente ilusorio en el caso de los estudios de Máster, ya que establece que los 
precios máximos «...quedan fijados en los vigentes en el curso 2019-2020 en cada 
Comunidad Autónoma...»

En definitiva, el Decreto 64/2020, de 30 de junio, por el cual se fijan los precios 
de los servicios académicos en las universidades públicas de Cataluña y en la UOC 
para el curso 2020-202, el precio medio por crédito en primera matrícula sigue estan-
do muy por encima de los límites que establece el Acuerdo de 27 de mayo de 2020, 
de la Conferencia General de Política Universitaria, situándose en 23,46€ (21,61€ en 
la UOC) en los estudios de Grado y en 34,06€ en los de Máster habilitante.

Además de la anómala situación actual, cuando venza el plazo para implantar el 
Acuerdo en 2022-2023 seguirá existiendo una desigualdad notable en el precio me-
dio del crédito de Grado en primera matrícula entre las Comunidades Autónomas, 
resultando en Cataluña un 157% más caro que en Canarias, un 155% más caro que 
en Galicia y un 146% más caro que en Andalucía.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Garantizar el acceso a la universidad, con independencia de su nivel 

adquisitivo, a todos los estudiantes que obtengan la habilitación académica previa.
Segundo. Exigir a la Secretaria d’Universitats i Investigacions del Departament 

d’Empresa i Coneixement que reduzca de inmediato el precio medio del crédito 
en primera matrícula en los estudios de Grado y de Máster habilitante a partir del 
curso 2021-2022, fijándolo en 16,05€ en todas las universidades públicas catalanas, 
siguiendo los cauces establecidos en la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de universi-
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dades de Cataluña, así como la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de uni-
versidades.

Tercero. Requerir al Gobierno de España y al resto de Comunidades Autónomas 
a tramitar con urgencia las reformas legislativas necesarias para la total igualación 
y equiparación en los precios/tasas de todas las universidades públicas españolas a 
partir del curso académico 2022-2023, al objeto poner fin al desequilibrio económi-
co actualmente existente entre Comunidades.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la lliure circulació per les carreteres
250-00186/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 6667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

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

Andrés Bello Sanz, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución para la libre circulación por las carreteras de 
Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques Digitals i Terri-
tori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Gobierno de la Generalidad pretende crear una nueva figura tributaria que 

grabaría la mera circulación de vehículos por las carreteras catalanas.
El detonante ha sido la finalización de la concesión de la explotación de varios 

tramos de autopistas de peaje, y la recuperación de su titularidad por la Administra-
ción Pública correspondiente. Este cambio de titularidad generará a la Generalidad 
unos gastos de mantenimiento que, anteriormente, eran asumidos por las empresas 
concesionarias.

No obstante, su posible creación se ha disfrazado de tributo finalista, no sólo 
para el mantenimiento de esas vías revertidas, sino de la red viaria en general, así 
como para otros fines más generales de carácter medioambiental o de fomento del 
transporte público.

Así, en el documento denominado «Acord de Govern per la investidura de Pere 
Aragonès», se recoge, en su página 31, lo siguiente: 

«La viñeta como alternativa a los peajes para las vías de alta capacidad, como 
herramienta fiscal esencial para un nuevo modelo de gestión de la movilidad que 
integre: el mantenimiento de la red viaria, la potenciación del transporte público, la 
implantación de herramientas inteligentes y la corrección de las externalidades am-
bientales negativas. Esta herramienta ha de permitir que no continúen los peajes de 
las autopistas cuando finalicen las actuales concesiones.»

Esta descripción tan ampulosa, en realidad, esconde la verdadera finalidad de 
esta nueva figura tributaria, que no es otra que aumentar la recaudación fiscal, a 
costa del maltrecho bolsillo de los contribuyentes catalanes.

En lugar de renunciar a su proyecto soberanista y eliminar todo el gasto público 
destinado a esa única finalidad, una vez más, se acude al aumento de la presión fis-
cal de los catalanes. Además, esta iniciativa atenta a la igualdad real entre españoles.

Ante la grave crisis económica que padecemos, nuestro gobierno debería aco-
meter un plan de recorte del gasto público ineficiente (especialmente el dedicado a 
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su proyecto soberanista) y de bajada de impuestos, para reactivar la economía. En 
lugar de esto, continua con su senda de aumento del gasto público (especialmente el 
político), e incremento de los impuestos a los ciudadanos y empresas.

Además, se pretende gravar el uso de vehículos, que ya se encuentran gravados 
por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), e indirectamente a 
través del Impuesto Especial de Hidrocarburos.

Esta fuerte imposición fiscal a los titulares de vehículos va a convertir en autén-
tico artículo de lujo, lo que para la mayoría de los trabajadores es algo necesario 
para poder desarrollar a su trabajo. Y especialmente para autónomos y empresas de 
transporte, que necesitan acceder a estas infraestructuras en las condiciones más fa-
vorables posibles, para poder competir con garantías de éxito en el mercado global.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Abandonar la idea de establecer nuevas figuras tributarias por la utili-

zación de la red pública de carreteras de Cataluña.
Segundo. Mantener la red de carreteras de su titularidad en perfecto estado de con-

servación, para permitir una circulación en las máximas condiciones de seguridad.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Andrés Bello Sanz, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la bonificació de l’impost 
de successions i donacions
250-00187/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 6668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

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 reso-
lución sobre la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante, ISD) es un impuesto 

directo, subjetivo, personal, progresivo e instantáneo que recae sobre los incremen-
tos de patrimonio obtenidos por las personas físicas a título gratuito, ya sea mortis 
causa o inter vivos. El ISD se encuentra regulado por la Ley 29/1987, de 18 de di-
ciembre, que ha tenido su desarrollo reglamentario en el Real Decreto 1269/1991, 
de 8 de noviembre.

El hecho imponible en el ISD está constituido por la adquisición de los bienes y 
derechos a título gratuito, ya sea por medio de herencia, legado o donación, ya por 
ser beneficiario de contratos de seguro, tal y como se establece en el artículo 3 de 
su ley reguladora.

Este Impuesto, de carácter estatal, se encuentra cedido a las Comunidades Autó-
nomas, que tienen tanto competencias normativas (que se proyectan, con determi-
nadas limitaciones, sobre los siguientes elementos del impuesto: reducciones de la 
base imponible, tarifa, cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente y deduc-
ciones y bonificaciones de la cuota), como competencias aplicativas a la gestión, 
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recaudación e inspección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.c) de 
la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 
Autónomas.

Por otro lado, el artículo 31 de la Constitución Española, incluido en el Títu-
lo I (bajo la rúbrica «De los derechos y deberes fundamentales»), señala expresa-
mente que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo 
con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los 
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confis-
catorio».

En referencia a esta figura fiscal se dan importantes desigualdades entre las pro-
pias regiones de España, con bonificaciones cuasi totales en función de la base im-
ponible, exenciones para descendientes directos o límites mínimos de tributación, 
que se hacen depender de la residencia fiscal del causante, del donatario o de dónde 
se encuentren sitos los bienes o derechos, dependiendo del caso concreto. Ello des-
emboca, irremediablemente, en una elevada percepción de desigualdad de trato por 
los ciudadanos en función del país o, de manera más hiriente, de la región española 
en que la persona resida de forma habitual o donde se encuentren sitos los bienes o 
derechos, según la razón por la que haya visto incrementado su patrimonio.

En segundo lugar, esta figura impositiva carece de utilidad en la materialización 
de los principios de redistribución, de progresividad y de igualdad y en la consecu-
ción del anhelo liberal de evitar la concentración intergeneracional de riqueza. Es 
un hecho que la inmensa mayoría de españoles no posee la capacidad de efectuar 
una planificación fiscal que derive en la posibilidad de configurar patrimonios no 
gravados por este u otros impuestos, a diferencia de aquel sector de la población con 
rentas más elevadas.

Se rompe, así, el principio de igualdad, de tal forma que se potencia la mayor 
facilidad de acceso a ventajas fiscales a las rentas más elevadas, en perjuicio de am-
plias capas de la población que debieran ser destinatarios de la labor redistributiva 
del Estado.

En tercer lugar, relacionado con lo anterior, existe un efecto desincentivador del 
ahorro. En efecto, el peso de este tributo recae, en una enorme proporción, sobre fa-
milias de clase media y trabajadora, y sobre el caudal que estas han ido generando 
con su ahínco y esfuerzo a lo largo de los años con el objeto de satisfacer sus legí-
timas aspiraciones vitales y de, una vez completas, dejar estos frutos a sus descen-
dientes directos. Estas legítimas aspiraciones son truncadas por dos razones: en un 
plano psicológico, cuando el ciudadano, que está dispuesto a sacrificar su consumo 
presente por el futuro y la prosperidad de su prole, toma consciencia de que una 
parte de ese ahorro no llegará nunca a sus sucesores, porque estos deberán llenar las 
arcas del Estado con otro tributo.

Consecuentemente, su voluntad de ahorrar disminuirá de forma correlativa a la 
manera en que se desprovee de sentido tal sacrificio. Desde el punto de vista numé-
rico, porque el ahorro será, en términos absolutos, menos rentable en términos de la 
cantidad efectivamente percibida por el heredero, por lo que se producirá un efecto 
sustitución del ahorro de cara al futuro por consumo presente.

En cuarto lugar, este Impuesto contribuye al éxodo fiscal. Se sostiene que aque-
llas regiones que han puesto en marcha sanas políticas de adelgazamiento de la Ad-
ministración y de eficiencia fiscal han sido destino de establecimiento de la residen-
cia fiscal de un buen número de ciudadanos que buscaban huir de superestructuras 
autonómicas con una insostenible presión fiscal, en las que el pago de esta figura se 
hace particularmente escandaloso para los administrados. De nuevo, esta posibili-
dad solo está al alcance de familias con elevados patrimonios y con recursos sufi-
cientes para fijar su domicilio fiscal en el lugar más conveniente.

En quinto lugar, el ISD incide en el fenómeno de renuncia a las herencias. En los 
últimos años, son muchos los contribuyentes que, al tiempo de recibir una herencia, 
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deben acudir a herramientas de financiación bancaria para enfrentar la cuota del im-
puesto. Ello se debe a que un gran porcentaje de la población ha dedicado una parte 
significativa de sus ahorros a la adquisición de la vivienda habitual, con lo que la 
mayor proporción del caudal relicto la constituyen inmuebles, sin liquidez en el cor-
to plazo. El Consejo General del Notariado cifró en 46.679 las renuncias a herencias 
en 2018, un 8,6% más que en 2017 y un 322,5% más que en 2007. En los años 2016, 
2017 y 2018, los catalanes rechazaron 7.766, 8.184 y 8.994 respectivamente, según 
el Consejo General del Notariado.

Durante los últimos años, en relación a esta figura fiscal Cataluña ha mantenido 
una de las tarifas más altas de España. Para colmo, en un ejercicio de absoluta in-
moralidad e insensibilidad, el Gobierno de Cataluña elevó el impuesto conociendo 
que se disparaba la mortalidad como consecuencia de los efectos de la pandemia del 
Covid-19. Así se concretó a través de la Ley 5/2020 de medidas fiscales, financieras, 
administrativas y del sector público –conocida como ley de acompañamiento de los 
presupuestos–, que entró en vigor el 1 de mayo de 2020.

En sexto lugar, el ISD se considera como doble impuesto, que vuelve a gravar 
rentas o bienes que ya tributaron en su momento por uno o varios conceptos. Di-
versas instancias sostienen que el ISD se configura como un tipo impositivo que se 
aplica de forma indiscriminada, y que no tiene en cuenta en la medida necesaria 
ni las circunstancias personales del propio sujeto pasivo ni la tributación a la que 
durante toda la vida del causante han sido sometidos los bienes que conforman el 
caudal relicto.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
A bonificar el 99 por 100 de la cuota del Impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

Proposta de resolució sobre el despoblament rural
250-00188/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 6669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la despoblación rural en 
Cataluña, para que sea substanciada ante la Comisión correspondiente, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
El medio rural español abarca un enorme territorio, el 84,1% de España, en el 

que apenas vive el 16% de la población. La despoblación rural es uno de los mayores 
problemas que afronta la sociedad española. En la actualidad, hasta una decena de 
Comunidades Autónomas sufren de pérdida neta de vecinos. En Cataluña, este fe-
nómeno ha golpeado especialmente a numerosas comarcas de Lérida y Gerona, que 
han visto mermados su índice poblacional en detrimento de los territorios de costa.
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El fenómeno de la despoblación rural no es nuevo. Desde el siglo xix las pobla-
ciones rurales se han ido reduciendo drásticamente con la industrialización y la me-
canización de la mano de obra en la agricultura y ganadería. Entre 1950 y 1980 este 
fenómeno se intensificó, especialmente con la llegada de nuevas técnicas de desa-
rrollo industrial, descompensando de esta forma los niveles de vida y servicios entre 
el mundo urbano y rural. Frente al desarrollo económico de las ciudades, la econo-
mía rural no ha crecido ni ha evolucionado lo suficiente como para poder ofrecer 
sustento y oportunidades de futuro a las generaciones venideras, lo que ha derivado 
en un imparable éxodo hacia las grandes y medianas urbes.

Según el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT), hasta 12 comarcas 
catalanas pierden población ininterrumpidamente sin ningún año con saldo positi-
vo desde 2015. Salvo el Ripollés (Gerona), todas se encuentran en Lérida y Tarra-
gona. En Lérida, a excepción de comarcas pirenaicas como el Valle de Arán o la 
Cerdaña, que han sabido adaptarse a las oportunidades que ofrecían los tiempos 
actuales valiéndose del turismo, el resto de comarcas no han hallado una alterna-
tiva a la pérdida de músculo social y económico que sufren desde hace décadas. 
Los gobiernos han ido sucesivamente aprobando normativas asfixiantes para pe-
queños propietarios agrícolas y dueños de cabezas de ganado. El sector primario 
se encuentra desprotegido ante la situación de desventaja en la que se encuentran 
los agricultores, ganaderos y pescadores respecto de los productos que llegan de 
terceros países sin control, con el beneplácito de la Unión Europea, que por otra 
parte impone regulaciones exhaustivas a los agricultores autóctonos. Así, se ve 
perjudicado el precio y la viabilidad del producto local frente a la libre entrada de 
productos extranjeros.

Cataluña cuenta con territorios rurales diversos, unos más aislados en materia de 
servicios y comunicaciones que otros. La revolución digital ha provocado que las ciu-
dades sean todavía más competitivas por la concentración de capital tecnológico y 
económico, aumentando el desequilibrio ya existente. Aunque el reto digital inicial-
mente supuso un elemento más de desigualdad territorial, es posiblemente uno de las 
mayores oportunidades de futuro que afronta el sector rural, gracias a la consolidación 
del teletrabajo como opción mayoritaria de muchas empresas durante la pandemia del 
Covid-19. Otro de los graves problemas estructurales del mundo rural es el envejeci-
miento endémico de la población; los jóvenes de las comarcas rurales hoy en día optan 
mayoritariamente por marcharse a estudiar a otras ciudades donde luego desarrollarán 
su carrera profesional. En las poblaciones rurales, la oferta de estudios en Formación 
Profesional es pobre y muy limitada, hecho que obliga a emigrar a todos aquellos que 
quieren realizarlos. Cuando la despoblación se cronifica, la supervivencia demográfi-
ca se tensiona, y los núcleos rurales pasan a tener pocos menores y muchas personas 
mayores. Los servicios disminuyen, y con ello los puestos de trabajo. Actualmente en 
las demarcaciones de Lérida y Tarragona los trabajadores en activo no llegan a cubrir 
las pensiones de los jubilados. Los datos del IDESCAT arrojan datos preocupantes al 
respecto: 338 municipios con menos de 500 habitantes están en peligro de desapare-
cer. Según la Fundación Món Rural, aunque el sector agrario gestiona el 90% del te-
rritorio catalán, hasta un 63% de los municipios (595 de los 947) tiene menos de 2.000 
habitantes, y algo más de la mitad (52%) tiene 1.000 o menos personas.

Los representantes políticos debemos aportar soluciones al problema de la des-
población rural. En actuación conjunta con el resto de las Administraciones del Es-
tado, debemos aportar nuevas oportunidades a los pueblos y al mundo rural, patri-
monio esencial de nuestro país, para que puedan tener la capacidad de mantener y 
atraer población, labrándose así un futuro propio.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
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1. Diseñar y poner en marcha una estrategia autonómica contra la despoblación. 
Dicha estrategia deberá tener como objetivo desarrollar una política integral de lu-
cha contra la despoblación que, en los casos territoriales más extremos, deberán des-
plegar políticas activas de repoblación.

2. Elaborar un mapa de las zonas de prioridad demográfica y unidades funcio-
nales demográficas.

3. Promover una simplificación de procesos administrativos y burocráticos que 
permita el desarrollo de proyectos e iniciativas públicas y privadas orientadas a la 
reactivación del medio rural.

4. Establecer bonificaciones/deducciones especiales en impuestos de actividades 
profesionales y empresariales, para quienes desarrollen su actividad y tengan su re-
sidencia habitual en zonas de prioridad demográfica y, con carácter general, en mu-
nicipios rurales de menos de 2.000 habitantes.

5. Promover la incorporación y el acceso efectivo de las áreas rurales a los fon-
dos Covid de la Unión Europea, fomentando que las ayudas conduzcan a la mejora 
y optimización de las explotaciones.

6. Incrementar los incentivos e implantar servicios de asesoramiento técnico 
para favorecer el relevo generacional en las explotaciones agropecuarias, facilitan-
do así la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos.

7. Poner en marcha programas públicos de detección de nuevos yacimientos de 
empleo y nichos de oportunidades empresariales, complementarias o alternativas a 
las tradicionales, en las distintas áreas rurales, a fin de diversificar la economía rural.

8. Reforzar los incentivos a la creación de empresas y empleo en el sector turísti-
co, aprovechando los recursos naturales y patrimoniales de dichos territorios.

9. Diseñar planes provinciales y de entidades supramunicipales dirigidos a desa-
rrollar servicios públicos y sociales (Sanidad y Educación como prioritarios) acce-
sibles a la población rural.

10. Garantizar el acceso a la Educación de 0 a 3 años, con medidas específicas 
en las zonas de prioridad demográfica, incluyendo un programa de subvenciones a 
las familias.

11. Realizar un análisis exhaustivo de estado de la red viaria de la que dependen 
las áreas rurales, para establecer prioridades y compromisos plurianuales de inver-
sión en mantenimiento, reparación y nuevas infraestructuras.

12. Implantar programas para la recuperación y conservación del patrimonio ar-
tístico y cultural de las áreas rurales, evitando la actual dispersión.

13. Garantizar el acceso a las redes de telefonía móvil y la calidad de las co-
nexiones, reconvirtiendo las zonas agrícolas en áreas adaptadas tecnológicamente.

14. Fomentar la formación digital de la población rural, en especial la de aque-
llos colectivos más alejados de las nuevas tecnologías.

15. Implementar un plan de formación en nuevas tecnologías para los equipos 
municipales, tanto de autoridades como de técnicos, para que puedan ejercer su fun-
ción pública de manera más efectiva.

16. Acelerar la implantación y desarrollo de la administración electrónica y la 
extensión de las nuevas tecnologías en actividades educativas, culturales, empresa-
riales y de ocio.

17. Revisar los actuales modelos de transporte público a los fines de adaptarlos 
a las condiciones reales de la demanda del medio rural, para así poder garantizar la 
movilidad de la población.

18. Reforzar las facilidades para la adquisición y rehabilitación de primeras re-
sidencias.

19. Ayudar e incentivar la natalidad, otorgando bonificaciones impositivas para 
familias con hijos residentes en el medio rural y en zonas de prioridad demográfica.
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20. Promover, en cooperación con entidades educativas públicas y privadas, la 
oferta de estudios en Formación Profesional en áreas rurales.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

Proposta de resolució de defensa del sector primari
250-00189/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 6670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portaveu, Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt, 

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución en defensa del sector primario ca-
talán, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El sector primario en Cataluña se encuentra totalmente desamparado y despro-

tegido por todas las administraciones, tanto la Unión Europea como el Gobierno 
central y la Generalidad de Cataluña.

Es un hecho evidente que la competencia desleal procedente de terceros países 
está abaratando los precios, de manera que los ganaderos y agricultores catalanes ni 
siquiera llegan en muchos casos a cubrir los gastos de producción.

Los agricultores y ganaderos catalanes, al igual que los del resto de España, 
compiten en condiciones de desigualdad, dado que están entrando en el mercado 
muchos productos extracomunitarios que no tienen las mismas exigencias burocrá-
ticas, sanitarias y de calidad que las que se exigen a nuestros agricultores y ganade-
ros. A modo de ejemplo, señalamos las diferencias en materia de pesticidas, cues-
tiones relacionadas con la fiscalidad, coste de mano de obra, diferencias aduaneras, 
entre otras cuestiones.

Si no se crea un sistema favorable para el emprendimiento y para que las explo-
taciones agrarias y ganaderas sean rentables, la crisis del sector primario se va a 
agudizar, y muchos de los agricultores y ganaderos catalanes se van a ver abocados 
al cierre.

Por otro lado, las zonas rurales de Cataluña, donde el principal modo de vida es 
la agricultura y la ganadería se están quedando sin jóvenes, debido a la falta de in-
fraestructuras y servicios, así como a la crisis del sector primario y las dificultades 
para el emprendimiento. Esto hace que los campos y las granjas familiares no ten-
gan visos de continuidad.

Consideramos que potenciar y el sector primario catalán es la forma más eficaz 
de evitar la despoblación de la «Cataluña Rural».

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Otorgar beneficios fiscales y mejora de las cotizaciones para los inter-

vinientes en el sector primario.
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Segundo. Promover planes de reducción de los costes de producción para el sec-
tor primario catalán que incidan directamente en la disminución del precio de los 
suministros de agua y luz.

Tercero. Instar al Gobierno de España a facilitar, fomentar y bonificar las contra-
taciones eventuales e indefinidas en el sector agrario y ganadero.

Cuarto. Instar al Gobierno de España a terminar con la competencia desleal de 
terceros países a través de medidas de control de las importaciones extracomuni-
tarias con la restauración de los certificados de importación, cupos, control de las 
tasas arancelarias y revisión de los precios mínimos de entrada de producto extraco-
munitario, al mismo tiempo que se refuerzan los controles de etiquetado fraudulento 
de producto de origen extracomunitario, a fin de garantizar la preferencia comuni-
taria y la soberanía alimentaria.

Quinto. Instaurar subvenciones y ayudas directas a los menores de 40 años que 
quieran desplazarse a residir en las zonas rurales para trabajar en el sector primario.

Sexto. Instar al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
a incrementar sus campañas para la promoción del producto de proximidad.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la perspectiva de família en les polítiques 
públiques
250-00190/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 6671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

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

to, Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución sobre la perspectiva de familia en las 
políticas públicas, para que sea sustanciada ante la Comissió de Drets Socials, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La familia posee vínculos vitales y orgánicos con la sociedad, al constituir su ele-

mento natural y fundamental y al ser esta realidad anterior a toda concesión de la so-
ciedad o del Estado. El ser de la familia, al corresponder inmediatamente a la natura-
leza de la persona, tiene derecho a ser protegida y promovida por los poderes públicos.

El papel de la familia en la sociedad actual es amplio e integrador. Sobre las 
familias recae la responsabilidad primordial de la educación y socialización de los 
niños, así como la de inculcar las virtudes sociales y la pertenencia a una sociedad. 
Es la familia quien proporciona la primera atención y apoyo material e inmaterial 
a sus miembros, ya sea a los hijos, a las personas mayores o a aquellas que padecen 
una enfermedad o discapacidad. Es el modelo elegido mayoritariamente, desde una 
perspectiva plural, para organizar sus relaciones personales y convivenciales y es 
también la institución social que obtiene sistemáticamente mejor valoración, según 
todas las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas.

La familia, como estructura básica de los vínculos afectivos vitales y como fac-
tor de cohesión social, continúa siendo en nuestra sociedad uno de los círculos prin-
cipales a cuyo alrededor se estructuran las relaciones de las personas y, por lo tanto, 
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un marco jurídico de referencia, puesto que la evidencia muestra que las familias 
fuertes constituyen sociedades fuertes, y sin familias fuertes y estables en el com-
promiso, los pueblos se debilitan.

Aunque parece que todo el mundo es consciente de la importancia de la familia 
en la sociedad, y sobre todo en la vida personal, desde el Parlament de Cataluña se 
olvida legislar o presentar iniciativas parlamentarias teniendo en cuenta qué impacto 
tendrán en las familias.

Con el estallido de la crisis del COVID-19 la familia ha vuelto a erigirse como 
la institución más eficaz y solidaria en tiempo de crisis que hace necesario más que 
nunca introducir una perspectiva de familia en todas las políticas públicas que se 
impulsen desde la Generalitat de Cataluña.

La institución familiar se ha caracterizado por haber tenido capacidad de respues-
ta para afrontar cualquier desafío que se haya presentado ante ella o sus miembros. 
La familia debe ser considerada como un agente activo, con capacidad de contribuir 
en la construcción y mejora de la sociedad. Cambios sociales relativamente recientes, 
tales como el alargamiento de la vida, la generalización de la incorporación de ambos 
miembros de las parejas al mundo laboral, la necesidad de conciliar la vida personal, 
familiar y laboral, la atención a dependientes, etc., han afectado a la forma de orga-
nización familiar y han hecho surgir nuevas demandas que deben, obligatoriamente, 
venir acompañadas de nuevas respuestas y servicios desde el sector público y privado.

Por todo ello, y por todo lo que la familia significa, es necesario apostar con de-
terminación por una sociedad que no solo proteja a la familia, también defienda e 
invierta en la familia.

Reconocer el compromiso que mantienen nuestras familias y su ingente contri-
bución al buen funcionamiento de la sociedad debe ser el punto de partida de toda 
regulación normativa. Y esta encomienda debe llevarse a cabo desde un enfoque glo-
bal e integral, asegurando la protección social, económica y jurídica de las familias. 
Se deben reforzar y coordinar las medidas ya existentes en apoyo a la familia y avan-
zar en su desarrollo y en su aplicación, teniendo muy presente que la transversalidad 
de la política familiar debe ser el eje sobre el que giren todas las políticas públicas.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Apoyar a la familia como elemento natural y fundamental de la socie-

dad y se incorpore la perspectiva de familia mediante la inclusión de un análisis del 
«impacto de família» en todas las políticas públicas, de forma que sean tenidas en 
cuenta de manera transversal por todos los entes públicos de la Generalitat de Ca-
taluña.

Segundo. Incorporar la perspectiva de familia en todas las leyes, normas y re-
glamentos que impulse.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Mónica Lora Cisquer, diputada GP VOX
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Proposta de resolució sobre la creació d’un parc de bombers 
a Vallirana
250-00191/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 6685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Rocio 

Garcia Pérez, diputada, Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la creació d’un 
nou parc de bombers a Vallirana, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 28 de novembre de 2018, el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta 

de resolució presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar que 
demanava una dotació pressupostària per a la creació de com a mínim un parc de 
bombers a la zona central de muntanyes del Baix Llobregat, que cobrís els munici-
pis de Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Torrelles de Llobregat 
i Vallirana.

El risc d’incendi forestal i la possible afectació als nuclis habitats és una de les 
majors preocupacions d’aquests municipis cada any quan arriba l’estiu. La possi-
bilitat de perdre el seu patrimoni natural i paisatgístic, així com habitatges i fins i 
tot, vides humanes, és ben present tot i les mesures d’autoprotecció i la tasca de les 
Agrupacions de Defensa Forestal. Aquest risc es multiplica amb els efectes del canvi 
climàtic i els episodis climatològics extrems com onades de calor, pluges intenses, 
nevades o ventades.

Arran de l’incendi mortal a un habitatge de la urbanització Can Olivella d’Olesa 
de Bonesvalls, es posa de manifest la necessitat de disposar d’un parc de bombers 
a la zona de les muntanyes de l’Ordal, amb l’objectiu de millorar el temps de res-
posta. En una reunió celebrada a Vallirana el gener de 2017, els municipis afectats 
pertanyents a les comarques del Baix Llobregat i Alt Penedès, i la Direcció Gene-
ral de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, 
decideixen constituir una taula tècnica de seguiment. En aquesta taula es posen en 
evidència les mancances existents.

La Carta de serveis dels Bombers de la Generalitat preveu entre els seus com-
promisos, que en intervencions urgents, el temps d’arribada des de l’avís a bombers, 
serà com a màxim de 20 minuts en entorns urbans. A més, el Pla estratègic de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament 
d’Interior per al període 2017-2022 estableix Vallirana com a lloc on establir un nou 
parc de bombers professionals.

El Ple de l’Ajuntament de Vallirana del 26 de juliol de 2018, va aprovar per una-
nimitat una moció conjunta de tots els grups municipals demanant la creació d’un 
Parc de Bombers a Vallirana. El ple de l’Ajuntament de Vallirana del 29 d’abril de 
2021, va aprovar per unanimitat una moció presentada pel grup municipal del PSC, 
demanant novament la creació del Parc de Bombers de Vallirana.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear un nou Parc de Bombers a 

Vallirana, d’acord al Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
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d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior per al període 2017-2022, in-
cloent-hi en els pressupostos de l’any 2022 la dotació pressupostària corresponent.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Rocio Garcia 

Pérez, Eva Granados Galiano, diputats GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’ajornament de la nova catalogació 
dels centres educatius segons llur complexitat
250-00192/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 6686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

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

Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’ajornament de la nova catalo-
gació dels centres educatius segons la seva complexitat, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu va emetre el passat mes 

de març un informe sobre la nova catalogació dels centres de màxima complexitat 
a Catalunya en base a dades del curs 2018-19 i, per tant, anteriors a la pandèmia i 
al seu impacte socioeconòmic en les famílies, no reflectint la realitat educativa i so-
cioeconòmica de les famílies i dels centres, ni l’actual context d’emergència social 
i educativa.

A finals de maig, el Departament d’Educació comunicava a les direccions de 
centres educatius aquesta revisió de la classificació dels centres educatius, la qual 
planteja canvis en el sentit que uns centres veurien incrementada la seva complexitat 
respecte la catalogació anterior, mentre uns altres la veurien reduïda, la qual cosa 
els suposaria una pèrdua de recursos materials i de personal docent i de suport edu-
catiu. En realitat, davant els 44 centres educatius que serien considerats per primera 
vegada centres de màxima complexitat, 66 centres perdrien la catalogació de mà-
xima complexitat (14 al Baix Llobregat, 12 al Consorci Educatiu de Barcelona i 1 a 
Girona). I aquesta nova catalogació, en cas d’aplicar-se, afectaria greument la vida 
escolar d’aquests 66 centres que veurien reduïda la seva complexitat segons dades 
no actualitzades, i que no podrien garantir la mateixa atenció a l’alumnat amb més 
necessitats. Per exemple, a banda d’afectar el projecte educatiu d’aquests centres, es 
veurien afectades les atencions individualitzades de l’alumnat, es produiria un aug-
ment del nombre d’alumnes per aula, es posaria en qüestió la seva participació en el 
PMOE o es faria impossible tenir aules desdoblades.

Diferents indicadors econòmics i socials han posat de manifest que la situació 
econòmica de moltes famílies ha empitjorat arran de la pandèmia, i que també ho ha 
fet el rendiment acadèmic de l’alumnat, especialment d’aquell que abans ja es con-
siderava vulnerable o en risc d’exclusió. Retallar recursos necessaris de centres avui 
de màxima complexitat, que ja en l’actualitat es consideren insuficients per afrontar 
la diversitat i les dificultats que travessen molts infants i joves, no només agreujaria 
encara més les desigualtats estructurals, sinó que no tindria en compte les recoma-
nacions del Síndic de Greuges de maig de 2020 sobre «Els centres educatius d’ele-
vada complexitat davant la crisis derivada de la Covid-19», on s’assenyalava que: 
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«L’efecte confinament i la situació de crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19 té 
un impacte especialment significatiu als centres amb elevada complexitat i accentua 
les seves necessitats d’incrementar la dotació de plantilles [...] i també les necessitats 
d’augmentar les despeses de funcionament dels centres, per consolidar els seus pro-
jectes educatius i garantir la igualtat d’oportunitats respecte l’alumnat escolaritzat 
als centres que no tenen tan elevada complexitat».

Per aquests motius, perquè la revisió de la catalogació dels centres de màxima 
complexitat s’ha de realitzar en base a les dades que recullin l’impacte de la pan-
dèmia i s’ha de poder avaluar amb els efectes que ha tingut per a tots els centres 
escolars de Catalunya, i perquè una mesura com la que proposa el Departament 
d’Educació posaria en risc la lluita contra la segregació escolar i per la igualtat 
d’oportunitats educatives que considerem prioritària, el Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Ajornar la nova catalogació dels centres educatius en funció de la seva comple-

xitat fins a tenir dades actualitzades o que recullin l’impacte de la crisi econòmica i 
social derivada de la pandèmia Covid-19, o aplicar-la només als efectes d’incremen-
tar els recursos d’aquells centres educatius que segons la nova catalogació o segons 
criteri del Departament d’Educació haurien incrementat la seva complexitat respec-
te l’actual classificació.

2. Mantenir els recursos materials i humans addicionals dels centres d’alta i de 
màxima complexitat segons la classificació en vigor en el curs 2020-21, i en cap cas 
retallar els recursos necessaris d’aquests centres.

3. Revisar amb transparència els criteris d’assignació de recursos tenint en comp-
te la complexitat i la composició de l’alumnat en termes absoluts i no en funció de 
la mitjana dels centres educatius.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la seguretat i la modificació del Codi penal
250-00193/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 6696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portaveu, Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt, 

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución en materia de seguridad y modificación 
legislativa del Código Penal, para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Cataluña es la Comunidad Autónoma de España donde más ha crecido la sen-

sación de inseguridad en los últimos años y donde más delitos de hurto se cometen 
según los datos ofrecidos por el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio 
del Interior. Según esta misma fuente, en 2019 se cometieron en Cataluña 192.052 
delitos de hurto, muy por encima de Comunidades Autónomas como Andalucía 
(91.398), Madrid (154.217) o Comunidad Valenciana (68.038).
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Ciertamente, las cifras de delitos e infracciones han mejorado a lo largo de 2020, 
rompiendo así la tónica creciente de los últimos años, como consecuencia de los 
confinamientos impuestos con las respectivas declaraciones de Estados de Alarma. 
No obstante, Cataluña seguía en 2020 a la cabeza de infracciones penales de hurto a 
nivel español, con 110.685 delitos, cifras que tampoco invitan a la autocomplacencia.

Más allá de cifras objetivas del Ministerio del Interior, diferentes encuestas y 
barómetros realizados por organismos especializados en el análisis de tendencias 
sociológicas manifiestan que la inseguridad ciudadana es percibida como un grave 
problema de los catalanes. La última encuesta de Servicios Municipales del Ayunta-
miento de Barcelona, principal herramienta demoscópica del consistorio, destacaba 
la inseguridad ciudadana como principal problema de los barceloneses, incluso por 
encima de la pandemia del COVID-19.

Cataluña está inmersa en una profunda crisis económica. Está más que contrasta-
do que cuando la pobreza, el paro y la destrucción masiva de nuestro tejido producti-
vo aumenta, también lo hace el número de ilícitos penales. Procede, en consecuencia, 
estar muy atentos a la evolución de la criminalidad en Cataluña durante los próximos 
años. Es momento de reforzar nuestra política pública de seguridad ciudadana para 
evitar graves tensiones sociales o que vuelva a dispararse la sensación de inseguridad 
en nuestras familias. Debemos actuar con determinación para frenar la escalada de de-
lincuencia en los barrios catalanes, en los que se dan singularmente demasiados hur-
tos, además de otros delitos tales como robos, agresiones u ocupaciones de viviendas.

En el concreto ámbito de los delitos de hurto, el artículo 234 del Código Penal 
establece: «1. El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la vo-
luntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis 
a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.

2. Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraí-
do no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del 
artículo 235.

3. Las penas establecidas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad 
superior cuando en la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o in-
utilizado, por cualquier medio, los dispositivos de alarma o seguridad instalados en 
las cosas sustraídas».

Es decir, se regula el tipo básico de hurto en el apartado primero del art. 234 
del CP (delito menos grave), el tipo atenuado en el apartado segundo (delito leve) y 
el tipo agravado en el apartado tercero (también delito menos grave). Junto a estas 
modalidades delictivas, el artículo 235 del CP contempla los denominados tipos hi-
peragravados, en cuyo ordinal 7º se alude al supuesto de la multirreincidencia al in-
dicar que «Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente 
al menos por tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma 
naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo».

No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo, en sentencia número 481/17 de 28 
de junio excluye los delitos leves para la aplicación de la agravante de multirreinci-
dencia del artículo 235.7º del Código Penal. Y ello con el fin de interpretar el con-
cepto de multirreincidencia de los arts. 234 y 235 del C. Penal en un sentido que 
resulte congruente con el concepto básico de reincidencia de los artículos 22.8º y 
66.1.5ª y 2 del CP, que excluyen los delitos leves. Y concluye por ello que ha de en-
tenderse que cuando el texto legal se refiere a tres condenas anteriores éstas han de 
ser por delitos menos graves o graves, y no por delitos leves.

Pues bien, entendemos que el legislador penal ha de modificar los artículos 22.8º, 
66.2 y 235.7º del Código Penal, a fin de indicar expresamente que la agravante genéri-
ca de reincidencia de los artículos 22.8º y 66.1.5ª y la de multirreincidencia del artículo 
235.7º del Código Penal sí podrán aplicarse cuando las condenas anteriores lo sean por 
delitos leves. Con la finalidad de que la pena sí sea disuasoria de la comisión múltiple 
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e incluso masiva de delitos leves de hurto, lo que actualmente no sucede, encontrándo-
nos individuos que han llegado a acumular veinticinco detenciones por delitos de hurto.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
A que, a su vez, inste al Gobierno de España a fin de promover el correspondien-

te proyecto de modificación de la ley orgánica del Código Penal en las Cortes Gene-
rales. Con el objeto de que se revise y endurezca la legislación penal española para 
hacer posible que, en caso de reincidencia por hurtos en cuantía no superior a 400 
euros (delitos leves), la pena a imponer supere la categoría de pena de multa y pasen 
a ser penados con pena de prisión, y se les pueda aplicar la agravante de reinciden-
cia del artículos 22.8º y 66.1.5ª CP o el tipo hiperagravado del artículo 235.1.7º CP.

Palacio del Parlamento, 23 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials a 
Santa Coloma de Gramenet davant l’increment de la delinqüència
250-00194/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 6721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para el aumento de efec-
tivos policiales en Santa Coloma de Gramenet ante el incremento de delincuencia en 
la ciudad, para que sea sustanciada ante la Comisión de Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La ciudad de Santa Coloma de Gramenet sufre de forma constante y desde hace 

tiempo situaciones de delincuencia descontrolada, ha sido noticia en medios de co-
municación de ámbito nacional por el incremento de las situaciones delictivas y son 
constantes las situaciones de peleas, asaltos a negocios y robos a personas con intimi-
dación y agresiones.

Las últimas estadísticas de seguridad del Ministerio del Interior constatan un au-
mento del total de las infracciones penales de un 15,7%, con un aumento de los hurtos 
de un 35%. Estos datos confirman un repunte delictivo denunciado por los vecinos y 
que se ha convertido en estructural en Santa Coloma de Gramenet en los últimos años.

En este sentido, la mejora de la seguridad en la ciudad es una demanda recurrente 
de los vecinos de Santa Coloma de Gramenet y es evidente que no se está haciendo 
lo suficiente en esta materia y que desde las administraciones públicas responsables 
no se está consiguiendo la seguridad necesaria para que los ciudadanos puedan de-
sarrollar su vida sin temor, ejerciendo libremente sus derechos y libertades.

La seguridad y la convivencia entre los vecinos es necesaria para asegurar un 
futuro en paz y libertad para todos. La seguridad es un derecho fundamental al que 
no podemos renunciar y debe ser siempre una política pública prioritaria para todas 
las administraciones.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
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1. Cumplir el compromiso adquirido por el Govern de la Generalitat en la Jun-
ta Local de Seguridad en el municipio en 2020 y, de forma inmediata, reforzar las 
dotaciones policiales para paliar la situación actual de inseguridad en la ciudad de 
Santa Coloma de Gramenet.

2. Aumentar la plantilla del Área Básica Policial de Santa Coloma de Gramenet, 
para adecuarla a la actual situación de inseguridad en el municipio y reducir a la 
mayor brevedad los actuales índices de criminalidad.

Palacio del Parlamento, 23 de junio de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució de rebuig dels indults concedits 
als condemnats pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
250-00195/13

PRESENTACIÓ: G MIXT

Reg. 6728 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Pro-
posta de resolució de rebuig als indults concedits als condemnats pel referèndum 
il·legal de l’1 d’octubre de 2017, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Par-
lament, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’1 d’octubre de 2017, el Govern de la Generalitat amb el suport dels partits in-

dependentistes i de les entitats Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cul-
tural varen organitzar un referèndum il·legal que tenia com a objectiu proclamar la 
república catalana i separar, d’aquesta forma, Catalunya de la resta d’Espanya. Per 
a fer-ho van aprovar les denominades lleis de desconnexió, varen trencar la Cons-
titució i els drets i les llibertats de tots els catalans i de la resta d’espanyols es van 
veure vulnerats amb una proclamació il·legal de la independència sense cap garantia 
democràtica.

Dos anys després d’aquests fets, els seus responsables van ser condemnats pels 
delictes de sedició i malversació a penes de presó i inhabilitació per l’exercici de 
càrrecs públics. En el moment de fer-se pública la sentència, el president del Go-
vern d’Espanya, Pedro Sánchez, va garantir a la ciutadania catalana com a la resta 
de ciutadans espanyols que aquesta sentencia es compliria en la seva totalitat, ja que 
ningú es pot situar per sobre de la llei.

Aquesta promesa va durar poc. Al temps de fer-se pública la sentència del pro-
cés, el govern espanyol del PSOE ha aprofitat una proposta de reforma del Codi 
penal per a proposar una modificació del delicte de sedició, que representaria pels 
condemnats per l’1-O una rebaixa substancial de les seves penes.

L’últim incompliment de Pedro Sánchez són els indults que just avui ha conce-
dit el Consell de Ministre als condemnats per l’organització del referèndum il·legal 
de l’1-O. El govern del PSOE ha indultat a uns condemnats que, lluny de mostrar 
penediment, han evidenciat de forma pública i notòria la seva intenció de tornar a 
reincidir en els delictes comesos.

Aquesta mesures de gràcia arriba amb l’oposició tant de la Fiscalia com del 
Tribunal Suprem que, en els seus informes, han deixat en evidència la intenció del 
govern d’Espanya al recordar que «alguns dels que aspiren al benefici del dret de 
gràcia són precisament líders polítics dels partits que, avui per avui, garanteixen 
l’estabilitat del Govern cridat al exercici el dret de gràcia».
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Per aquests motius, el Grup Mixt presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Expressa el seu recolzament incondicional i absolut a la Constitució espanyola, 

a l’Estatut d’autonomia de Catalunya i a la resta de l’ordenament jurídic, com a ga-
rants de la integritat i unitat de la Nació espanyola, de l’estat de dret i la democràcia 
al nostre país.

2. Manifesta el seu suport sense fissures al treball i a la funció que, de forma in-
dependent, responsable i únicament sotmès a l’imperi de la llei, desenvolupa el Po-
der Judicial, amb una especial menció al Tribunal Suprem.

3. Compromès i respectuós amb la independència de les institucions i dels po-
ders de l’Estat i, en especial, amb el compliment de les decisions judicials, manifesta 
el seu rebuig a l’acord del Consell de Ministres mitjançant el qual s’ha concedit l’in-
dult als condemnats pel referèndum il·legal de l’1-O perquè, com a declarat provat 
el Tribunal Suprem, els condemnats no només han vulnerat la nostra Carta Magna 
i altres lleis, sinó també perquè no han mostrat penediment i han expressat la seva 
voluntat a reincidir en els delictes comesos.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Proposta de resolució sobre la lluita contra les agressions 
i les violències LGBTI-fòbiques
250-00196/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 6792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Gemma Lienas Massot, diputada, Silvia Pane-

que Sureda, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la lluita contra les agressions i violències LGTBI-fò-
biques, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
La passada nit de Sant Joan, vàrem haver de lamentar dues agressions homò-

fobes més, que es sumen a les patides a la platja de Somorrostro i a les 92 incidèn-
cies LGTBI-fòbiques registrades des de principi del 2021.

La pandèmia ha marcat també un increment d’incidències en l’àmbit d’internet 
i xarxes socials.

Volem mostrar el nostre rebuig absolut i manifestar tolerància zero a les agres-
sions i violències LGTBI-fòbiques. Cal tenir totes les eines i finançament associat 
per tenir un desplegament efectiu de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garan-
tir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’i-
gualtat de tracte i no-discriminació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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1. Aprovar, de forma immediata, el reglament del règim sancionador de la Llei 
11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgè-
neres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia, de manera que es faciliti i 
agilitzin els processos d’instrucció i sanció, derivats de les denúncies rebudes per possi-
bles infraccions de la llei. Aquest reglament ha de ser incorporat en tot el procés sancio-
nador i requerirà dels recursos i mitjans adequats per al seu perfecte desenvolupament.

2. Executar la recomanació que el Síndic de Greuges va fer el 22 de juliol de 
2017, amb número de registre S-37886/2017, al Departament de Treball, Afers Soci-
als i Famílies, en què s’indica que caldria que es reconegués a l’Observatori Contra 
l’Homofòbia, la condició d’interessada en els procediments administratius que afec-
tin els drets de les persones LGTBI i que cal pronunciar-se respecte d’una situació 
de discriminació, a l’empara de la Llei 11/2014.

3. Crear un organisme coordinador de polítiques LGTBI, que permeti la imple-
mentació i seguiment de totes les mesures pedagògiques en els diferents àmbits que 
recull la Llei, per a una veritable transformació social, traslladant la feina tècnica 
realitzada i per implementar unes polítiques públiques LGTBI efectives.

4. Implementar el règim sancionador establert en la Llei 19/2020, de 30 de de-
sembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació.

5. Desenvolupar un protocol d’atenció a la víctima d’acord amb el que estableix 
el punt f de l’article 18 de la Llei 11/2014, per a tractar íntegrament i adequadament 
les víctimes d’agressions per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió 
de gènere. El protocol també ha de servir per determinar les diferents pautes a dur a 
terme quan una persona LGTBI és objecte d’una agressió i/o discriminació, a fi de 
preservar en tot moment la seva dignitat i poder realitzar totes les actuacions adients 
per gestionar la denúncia i el seu correcte recorregut.

6. Abordar les violències digitals a través de mecanismes i recursos que s’enca-
minin a la seva prevenció i detecció, i òbviament, establir pautes per a la intervenció 
front la violència digital en forma d’insults, amenaces, xantatge, rumorologia, asset-
jament, entre altre tipus de violència.

7. Doblar els recursos consignats i destinats a la fitxa 38 sobre els Plans i mesures d’i-
gualtat per persones LGTBI del Contracte Programa en matèria de polítiques d’igualtat.

8. Garantir el desplegament i finançament suficient de la Xarxa pública de Ser-
veis d’Atenció Integral LGTBI de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, Silvia Paneque Sureda, 

diputades, GP PSC-Units

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures aeroportuàries
300-00018/13

PRESENTACIÓ: G MIXT

Reg. 8549 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2021

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 

el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la In-
terpel·lació al Govern sobre les infraestructures aeroportuàries a Catalunya, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 7 i 8 de juliol 
de 2021, amb el text següent: 
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– Sobre les infraestructures aeroportuàries a Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Interpel·lació al Govern sobre el pla de xoc en polítiques actives 
d’ocupació per a superar l’impacte de la Covid-19
300-00019/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 8550 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2021

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

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre el pla de xoc en polítiques actives d’ocupació 
per superar l’impacte de la Covid-19 en el mercat laboral, per tal que sigui substan-
ciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 7 i 8 de juliol de 2021, amb el 
text següent: 

– Sobre el pla de xoc en polítiques actives d’ocupació per superar l’impacte de la 
Covid-19 en el mercat laboral

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre les bases per a la convivència 
i per a una Catalunya de tots
300-00020/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 8579 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2021

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la Interpelación al Gobierno sobre las bases para la convivencia y por 
una Cataluña de todos, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los 
próximos días 7 y 8 de julio de 2021, con el siguiente texto: 

– Sobre las bases para la convivencia y por una Cataluña de todos.

Palacio del Parlamento, 1 de julio de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs
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Interpel·lació al Govern sobre les línies d’acció per a dur a terme 
la transformació del model econòmic
300-00021/13

PRESENTACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 8580 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Po-

dem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les línies d’acció per dur a terme la 
transformació del model econòmic català, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 7 i 8 de juliol de 2021, amb el text següent: 

– Sobre les línies d’acció per dur a terme la transformació del model econòmic 
català.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

Interpel·lació al Govern sobre el dret a interrompre voluntàriament 
l’embaràs al sistema sanitari
300-00022/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 8585 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2021

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenten 
la Interpel·lació al Govern sobre el dret a interrompre voluntàriament l’embaràs al 
sistema sanitari català, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 7 i 8 de juliol de 2021, amb el text següent: 

– Com es garanteix el dret a interrompre voluntàriament l’embaràs al sistema sa-
nitari català?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Laia Estrada Cañón, diputada GP CUP-NCG

Interpel·lació al Govern sobre la situació social
300-00023/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 8587 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2021

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació social a Catalunya, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 7 i 8 de juliol 
de 2021, amb el text següent: 
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– Sobre la situació social a Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la nova organització del Departament 
d’Economia i Hisenda
300-00024/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 8588 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2021

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la nova organització del Departa-
ment d’Economia i Hisenda, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 7 i 8 de juliol de 2021, amb el text següent: 

– Sobre la nova organització del Departament d’Economia i Hisenda.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la feminització del Cos de Bombers 
de la Generalitat
300-00025/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 8591 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2021

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

na, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre feminització del cos de bombers de la Ge-
neralitat, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
7 i 8 de juliol de 2021, amb el text següent: 

– Sobre la feminització del Cos de Bombers de la Generalitat.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre la política d’execució penal
300-00026/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 8592 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2021

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la política d’execució penal de la Genera-
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litat, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 7 i 
8 de juliol de 2021, amb el text següent: 

– Quina és l’opinió del Govern sobre la política d’execució penal de la Genera-
litat?

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre el model educatiu
300-00027/13

PRESENTACIÓ: MANUEL JESÚS ACOSTA ELÍAS, DEL GP VOX

Reg. 8594 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.07.2021

A la Mesa del Parlamento
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Catalu-

ña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre el modelo educativo en Ca-
taluña, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próximos días 
7 y 8 de julio de 2021, con el siguiente texto: 

– Sobre el modelo educativo en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 2 de julio de 2021
Manuel Jesús Acosta Elías, diputado GP VOX
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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

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

Mesa del Parlament: 29.06.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de juny de 2021, atès que la 
diputada Irene Negre i Estorach ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 
del Reglament (credencial: reg. 6724; acatament de la Constitució i de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya: reg. 7305; declaració d’activitats i béns: reg. 7306 i 7307), ha 
constatat i manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de parlamentària.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ERC

Reg. 6570 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.06.2021

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

d’acord amb el que estableixen els articles 74.1 i 76.4 del Reglament del Parlament, 
comunica que la diputada Alba Vergés i Bosch d’aquest grup parlamentari ha estat 
designada per a formar part de la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 6571; 7511 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.06.2021

Reg. 6571

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

d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del Parlament, 
us comunica que el diputat Chakir el Homrani Lesfar substituirà de forma perma-
nent el diputat Roger Torrent Ramió en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC



BOPC 74
5 de juliol de 2021

4.45.05. Comissions legislatives 76

Reg. 7511

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

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del Par-
lament, us comunica que la diputada Mònica Sales de la Cruz substituirà de forma 
permanent la diputada Gemma Geis i Carreras en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Acció Climàtica
410-00009/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 6725 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.06.2021

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comu-
nica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Acció Climàtica
Alta: Joaquim Calatayud Casals
Baixa: Jordi Fàbrega i Sabaté

Palau del Parlament, 23 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

4.45.25. Grups parlamentaris

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

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 7308 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la Mesa del Parlament
Irene Negre i Estorach, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament 

del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2021
La diputada, Irene Negre i Estorach; vist i plau, Mònica Sales de la Cruz, por-

taveu GP JxCat
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 1/XIII, per la qual s’aprova 
el Compte general de la Generalitat corresponent al 2016
290-00001/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021

Control del compliment de la Resolució 2/XIII, per la qual s’aprova 
el Compte general de la Generalitat corresponent al 2017
290-00002/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021

Control del compliment de la Resolució 4/XIII, sobre el compromís 
per una Catalunya de drets i llibertats, diversa i cohesionada
290-00003/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021

Control del compliment de la Resolució 9/XIII, sobre el canvi 
de denominació de la legislatura
290-00004/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 1/XIV, sobre la situació 
de l’educació infantil
390-00001/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021
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Control del compliment de la Moció 2/XIV, sobre les línies 
estratègiques del Departament d’Igualtat i Feminismes
390-00002/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021

Control del compliment de la Moció 3/XIV, sobre el compliment 
de l’article 64 de la Llei de l’Estat 9/2017, de contractes del sector 
públic, per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
390-00003/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021

Control del compliment de la Moció 4/XIV, sobre la presentació 
del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2022 i la participació en treballs per a un nou sistema 
de finançament autonòmic
390-00004/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021

Control del compliment de la Moció 5/XIV, sobre les polítiques 
d’habitatge
390-00005/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021

Control del compliment de la Moció 6/XIV, sobre les polítiques per 
a garantir el dret a l’habitatge
390-00006/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021
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Control del compliment de la Moció 7/XIV, sobre l’assoliment 
dels objectius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, 
del canvi climàtic
390-00007/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant del Ple 
per a debatre sobre la desjudicialització del conflicte polític 
entre Catalunya i Espanya
350-00005/13

ANUNCI

Anunci: president de la Generalitat (reg. 6920).
Coneixement: Mesa del Parlament, 29.06.2021.

A la Mesa del Parlament
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 

l’article 172 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
Comparèixer davant del Ple del Parlament per debatre sobre la desjudicialització 

del conflicte polític entre Catalunya i Espanya.

Barcelona, 25 de juny de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció 
Exterior, Transparència i Cooperació amb la consellera 
d’Acció Exterior i Transparència sobre els objectius i el pla 
de treball del departament
354-00006/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP VOX (reg. 4204).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, 30.06.2021.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de Treball 
Catalunya 2022 davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè 
informi sobre els seus objectius i treballs
356-00014/13

SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units (reg. 4127 i 6569).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.06.2021.

Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Acció Exterior i 
Transparència del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè 
informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament
356-00045/13

SOL·LICITUD

Presentació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX (reg. 6785).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 30.06.2021.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Pressupostos 
davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre els 
objectius i les línies estratègiques del Departament
356-00046/13

SOL·LICITUD

Presentació: Antonio Gallego Burgos, del GP VOX (reg. 6921).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.06.2021.

Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Economia 
i Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi 
sobre els objectius i les línies estratègiques del Departament
356-00047/13

SOL·LICITUD

Presentació: Antonio Gallego Burgos, del GP VOX (reg. 6922).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.06.2021.
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Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Economia davant 
la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre els objectius 
i les línies estratègiques del Departament
356-00048/13

SOL·LICITUD

Presentació: Antonio Gallego Burgos, del GP VOX (reg. 6923).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.06.2021.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Hisenda davant 
la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre els objectius 
i les línies estratègiques del Departament
356-00049/13

SOL·LICITUD

Presentació: Antonio Gallego Burgos, del GP VOX (reg. 6924).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 29.06.2021.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes 
amb la consellera d’Igualtat i Feminismes sobre els objectius 
i les actuacions del Departament en la legislatura actual
355-00005/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, tingu-
da el 30.06.2021, DSPC-C 29.

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 
Cooperació amb la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert sobre 
els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual
355-00006/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 
i Cooperació, tinguda el 30.06.2021, DSPC-C 30.
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Sessió informativa de la Comissió d’ Educació amb el conseller 
d’Educació sobre els objectius i les actuacions del Departament 
en la legislatura actual
355-00007/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió d’Educació, tinguda el 30.06.2021, 
DSPC-C 31.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 9

CONVOCADA PER AL 7 DE JULIOL DE 2021

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 7 de juliol de 2021, a les 9.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (article 

49.2 del Reglament)
3. Compareixença del president de la Generalitat davant del Ple per a debatre so-

bre la desjudicialització del conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Tram. 350-
00005/13. President de la Generalitat. Substanciació.

4. Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emer-
gència habitacional. Tram. 202-00005/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem. Debat de totalitat i votació de les esmenes presentades.* (text presentat: 
BOPC 63,5)

5. Proposta de resolució de declaració de Catalunya com a zona de llibertat per 
a les persones LGBTIQ. Tram. 250-00100/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d’En Comú Podem, Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 42,27)

6. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures aeroportuàries. Tram. 300-
00018/13. Grup Mixt. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre les bases per a la convivència i per a una Cata-
lunya de tots. Tram. 300-00020/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre el pla de xoc en polítiques actives d’ocupació per 
a superar l’impacte de la Covid-19. Tram. 300-00019/13. Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre el dret a interrompre voluntàriament l’emba-
ràs al sistema sanitari. Tram. 300-00022/13. Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Substanciació.

* Pendent de l’admissió a tràmit de les esmenes presentades. El termini fineix el proper dia 7 de juliol, a les 
10.30 h.
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10. Interpel·lació al Govern sobre la situació social. Tram. 300-00023/13. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les línies d’acció per a dur a terme la transfor-
mació del model econòmic. Tram. 300-00021/13. Joan Carles Gallego i Herrera, del 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la nova organització del Departament d’Eco-
nomia i Hisenda. Tram. 300-00024/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la feminització del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat. Tram. 300-00025/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Subs-
tanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la política d’execució penal. Tram. 300-
00026/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre el model educatiu. Tram. 300-00027/13. Ma-
nuel Jesús Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el diàleg per Catalunya. 
Tram. 302-00009/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 
votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels sectors 
econòmics. Tram. 302-00010/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les proves d’accés a la 
universitat per als alumnes de batxillerat. Tram. 302-00011/13. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per 
a fer front a l’increment dels delictes d’odi. Tram. 302-00012/13. Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior. Tram. 
302-00013/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model i les prioritats 
en matèria d’infraestructures. Tram. 302-00014/13. Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques energèti-
ques. Tram. 302-00015/13. Pau Juvillà Ballester, del Grup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de reduir 
la despesa política supèrflua. Tram. 302-00016/13. Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña. Debat i votació.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions 
del Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Centre d’Estudis d’Opinió corresponent al 2020
334-00010/13

PRESENTACIÓ: CENTRE D’ESTUDIS D’OPINIÓ

Reg. 6658 / Coneixement: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la presidenta del Parlament
Molt honorable Senyora,
En compliment del que preveu l’article 21.1 de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, 

del Centre d’Estudis d’Opinió, us trameto adjunt el fitxer de la Memòria del Centre 
corresponent a l’any 2020.

També està disponible en aquest enllaç.
Rebeu una cordial salutació,

Barcelona, 17 de juny de 2021
Jordi Argelaguet Argemí, director

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya Presència d’obres 
europees en els catàlegs dels serveis de comunicació audiovisual 
a petició d’Amazon Prime Video, Disney+, Filmin i HBO
337-00005/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 6121 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 29.06.2021

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe Presència d’obres europees en els catàlegs 

dels serveis de comunicació audiovisual  a petició Amazon Prime Video, Disney+, 
Filmin i HBO i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efec-
tes oportuns. 

Cordialment,

Barcelona, 18 de juny de 2021
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia 
(CAPCIT)

Procediment per a constituir el Consell Assessor del Parlament sobre 
Ciència i Tecnologia (CAPCIT) de la catorzena legislatura
395-00083/13

ACORD

Mesa del Parlament, 22.06.2021 i 29.06.2021

La Mesa del Parlament, en les sessions tingudes els dies 22 i 29 de juny de 2021, 
de conformitat amb el que estableixen les Normes d’organització del Consell Asses-
sor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia, del 10 novembre de 2008, ha acordat: 

1. Obrir el procés per a constituir el Consell Assessor del Parlament sobre Cièn-
cia i Tecnologia (CAPCIT) de la catorzena legislatura, d’acord amb les normes d’or-
ganització d’aquest òrgan.

2. Designar Eva Granados Galiano, vicepresidenta segona, i Pau Juvillà Balles-
ter, secretari tercer, membres de la Mesa del CAPCIT.

3. Sol·licitar als grups parlamentaris que en el termini de deu dies designin un 
representant o una representant per a formar part del CAPCIT durant la catorzena 
legislatura, de conformitat amb el que estableix l’article 7.2.c de les Normes d’orga-
nització del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia, tot recor-
dant la voluntat de respectar la paritat de gènere en la composició.

4. Sol·licitar a les entitats científiques i tècniques a què fa referència l’article 7.4 
de les Normes d’organització del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia que en el termini de deu dies designin o ratifiquin els membres que han 
de formar part del CAPCIT en la catorzena legislatura, tot recordant la voluntat de 
respectar la paritat de gènere en la composició, i també que proposin una llista de 
temes concrets en l’àmbit de treball del CAPCIT perquè puguin ésser inclosos, si 
escau, en el pla de treball d’aquest òrgan.

5. Designar secretari del CAPCIT el lletrat del Parlament Ferran Domínguez 
Garcia, de conformitat amb l’article 8.4 de les Normes d’organització del Consell 
Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia.

6. Demanar a la presidenta del Parlament que, en qualitat de presidenta del CAPCIT, 
convoqui aquest òrgan un cop hagin estat designats tots els membres.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer
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4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Irene Negre i Estorach

PRESENTACIÓ

Reg. 6724

Elecciones autonómicas 2021

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

Central, expido la presente credencial expresiva de que ha sido designada diputada 
del Parlamento de Cataluña Doña Irene Negre i Estorach por estar incluida en la lis-
ta de candidatos presentada por Junts per Catalunya a las elecciones al Parlamento 
de Cataluña de 14 de febrero de 2021, en sustitución, por renuncia, de doña María 
Teresa Pallarès Piqué.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 22 de junio de 2021.

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