
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la sisena hora als centres educatius públics d’alta 
complexitat
250-00095/13
Retirada 11

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional
202-00005/13
Debat de totalitat 12
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel G Mixt i GP VOX 12
Tramesa a la Comissió 12
Termini per a proposar compareixences 12

Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00013/13
Presentació: GP PSC-Units 13

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 13/2021, del 22 de juny, pel qual es regula la Comissió de Garantia i Ava-
luació de Catalunya i el Registre de professionals sanitaris objectors de conscièn-
cia, en desenvolupament de la Llei orgànica 3/2021, del 24 de març, de regulació 
de l’eutanàsia
203-00003/13
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 47

Decret llei 14/2021, del 22 de juny, pel qual es modifica la Llei 10/1994, de l’11 de 
juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, per tal d’introduir-hi la 
tipificació com a infracció de determinades conductes d’assetjament i l’establiment 
de la descripció dels elements que integren la uniformitat del cos de Mossos d’Es-
quadra, i pel qual es modifica la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, per deixar en suspens la vi-
gència dels apartats 1 i 3 d’aquesta Llei
203-00004/13
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 58

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la dotació de patrulles de proximitat i de seguretat 
ciutadana als barris de la Marina, la Marina del Prat Vermell i la Marina del Port, 
de Barcelona
250-00014/13
Esmenes presentades 65
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Proposta de resolució sobre l’estudi de distribució de la mobilitat al Maresme  
amb l’alliberament del peatge de l’autopista C-32
250-00020/13
Esmenes presentades 66

Proposta de resolució sobre la imparcialitat dels mitjans de comunicació públics
250-00027/13
Esmenes presentades 66

Proposta de resolució sobre el deute de la Generalitat amb Barcelona
250-00032/13
Esmenes presentades 67

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una línia d’ajuts per a la rehabilitació  
i el manteniment dels habitatges del barri de Torre Baró, de Barcelona
250-00039/13
Esmenes presentades 67

Proposta de resolució sobre la rehabilitació d’habitatges
250-00041/13
Esmenes presentades 68

Proposta de resolució sobre l’exigència del desdoblament de la carretera C-55  
al tram entre Manresa i Castellbell i el Vilar
250-00054/13
Esmenes presentades 68

Proposta de resolució sobre la reclamació del desdoblament de la carretera C-16, 
E-9, al Berguedà
250-00055/13
Esmenes presentades 69

Proposta de resolució sobre el servei de transport escolar a Piera
250-00058/13
Esmenes presentades 69

Proposta de resolució sobre la revisió del Pla director urbanístic de revisió de sòls 
no sostenibles del litoral gironí
250-00061/13
Esmenes presentades 70

Proposta de resolució sobre les noves convocatòries per a finançar l’adequació  
de les urbanitzacions perquè siguin recepcionades
250-00062/13
Esmenes presentades 70

Proposta de resolució sobre la línia de tren entre Lleida i La Pobla de Segur
250-00065/13
Esmenes presentades 71

Proposta de resolució sobre la defensa judicial dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra
250-00066/13
Esmenes presentades 71

Proposta de resolució sobre els pressupostos de carboni
250-00071/13
Esmenes presentades 72

Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors de Bic Graphic
250-00096/13
Esmenes presentades 72

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-31 a Sant Pere de 
Ribes, Vilanova i la Geltrú i Cubelles
250-00103/13
Esmenes presentades 73

Proposta de resolució sobre el pla de millora i manteniment dels torrents que tra-
vessen els nuclis urbans de l’Alt Penedès i el Garraf
250-00104/13
Esmenes presentades 73
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Proposta de resolució sobre la millora de la carretera BV-2115 entre les carreteres 
C-32 i C-31
250-00106/13
Esmenes presentades 74

Proposta de resolució sobre el centre logístic del Baix Penedès
250-00111/13
Esmenes presentades 74

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-15 entre Capellades 
i Vilanova del Camí
250-00112/13
Esmenes presentades 74

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera B-224 entre Martorell, 
Sant Esteve de Sesrovires i Masquefa
250-00113/13
Esmenes presentades 75

Proposta de resolució sobre el tren tramvia del Pla de Bages
250-00114/13
Esmenes presentades 75

Proposta de resolució sobre el turisme
250-00118/13
Esmenes presentades 76

Proposta de resolució sobre el comerç
250-00119/13
Esmenes presentades 77

Proposta de resolució sobre els horaris de la línia 3 de rodalia a Centelles
250-00122/13
Esmenes presentades 77

Proposta de resolució sobre les cotitzacions dels treballadors autònoms
250-00124/13
Esmenes presentades 78

Proposta de resolució sobre les edificacions abandonades o a mig construir en mu-
nicipis turístics
250-00126/13
Esmenes presentades 78

Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la Llei 13/2014, d’acces-
sibilitat
250-00170/13
Rectificació del text presentat 79

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret a l’eutanàsia als hospitals  
del Siscat
250-00197/13
Presentació: GP ECP 79

Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent i la manca d’inversió 
als municipis i el món local
250-00198/13
Presentació: GP PSC-Units 81

Proposta de resolució sobre el tancament del batxillerat nocturn de l’Institut Pom-
peu Fabra, de Martorell
250-00199/13
Presentació: GP PSC-Units 83

Proposta de resolució sobre el reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil  
i la dictadura a l’espai públic
250-00200/13
Presentació: GP PSC-Units 84

Proposta de resolució sobre la retirada d’un monument franquista a Montserrat
250-00201/13
Presentació: GP PSC-Units 86
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Proposta de resolució sobre l’atenció educativa a l’alumnat que pateix malalties 
prolongades
250-00202/13
Presentació: GP PSC-Units 87

Proposta de resolució sobre el dret a la vida des del moment de la concepció fins 
a la mort
250-00203/13
Presentació: GP VOX 88

Proposta de resolució sobre les mesures per a impulsar el teletreball
250-00204/13
Presentació: GP VOX 90

Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’amiant del parc d’habitatges de Badia 
del Vallès
250-00205/13
Presentació: GP Cs 92

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dins dels túnels de Vall-
vidrera
250-00206/13
Presentació: GP Cs 93

Proposta de resolució sobre les competències en matèria d’aigües territorials es-
panyoles
250-00207/13
Presentació: GP VOX 95

Proposta de resolució sobre la dissolució de l’Àrea de Seguretat Institucional
250-00208/13
Presentació: GP PSC-Units 98

3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de 
Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fisca-
lització relatiu a la gestió dels Fons Covid-19 de la Generalitat, els seus organismes 
dependents i les entitats de dret públic durant la pandèmia
253-00001/13
Presentació: GP PSC-Units 99
Termini de presentació d’esmenes 100

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13
Renúncia a la condició de diputat 101

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/13
Substitució de diputats 101

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Recerca i Universitats
410-00008/13
Adscripció de diputats del GP JxCat 101
Designació de la presidència 102

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural
410-00010/13
Substitució de diputats 102

Composició de la Comissió de Salut
410-00011/13
Substitució de diputats 103
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Composició de la Comissió d’Interior
410-00012/13
Substitució de diputats 103

Composició de la Comissió de Justícia
410-00015/13
Substitució de diputats 103
Designació de la presidència 104
Ratificació del president 104

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
412-00001/13
Adscripció de diputats del GP JxCat 104
Designació de la presidència 104

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/13
Substitució de diputats 105

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/13
Substitució de diputats 105

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb el 
conseller d’Educació sobre els objectius i el pla de treball del departament
354-00018/13
Sol·licitud i tramitació 106

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
i la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre la campanya de  
prevenció d’incendis forestals del 2021 i la preocupació dels sindicats del Cos  
de Bombers de la Generalitat pel que fa a aquesta qüestió
354-00020/13
Sol·licitud i tramitació 106

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’actuació del Departament d’Interior en l’acusació particular contra Marcel 
Vivet i sobre la gestió de les acusacions particulars contra manifestants
354-00022/13
Sol·licitud i tramitació 106

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’acusació particular contra Marcel Vivet
354-00023/13
Sol·licitud i tramitació 106

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

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’entitat promotora de la 
iniciativa legislativa popular per a la modificació de la Llei d’universitats amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00026/13
Sol·licitud 107

Proposta d’audiència en ponència del president de l’Associació Catalana d’Univer-
sitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-00027/13
Sol·licitud 107

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Observatori del Siste-
ma Universitari amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-00028/13
Sol·licitud 107
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de l’Estudiantat 
de les Universitats Catalanes amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00029/13
Sol·licitud 107

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Coneixement  
i Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00030/13
Sol·licitud 108

Proposta d’audiència en ponència de Juan Hernández Armenteros, professor i inves-
tigador expert en finançament del sistema universitari i editor del blog Universidad, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’Universitats 
de Catalunya
352-00031/13
Sol·licitud 108

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Pérez García, professor i investigador 
expert en finançament del sistema universitari, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00032/13
Sol·licitud 108

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de l’Estudiantat 
de les Universitats Catalanes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00058/13
Sol·licitud 108

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Coordinadora de Re-
presentants d’Estudiants d’Universitats Públiques, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00059/13
Sol·licitud 109

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00060/13
Sol·licitud 109

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Observatori del Siste-
ma Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-00061/13
Sol·licitud 109

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Interuniversitari 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-00062/13
Sol·licitud 109

Proposta d’audiència en ponència de Germà Bel, catedràtic d’economia aplicada de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00077/13
Sol·licitud 109

Proposta d’audiència en ponència de Núria Bosch, catedràtica d’economia aplicada 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00078/13
Sol·licitud 110

Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Escardíbul, gerent de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’uni-
versitats de Catalunya
352-00079/13
Sol·licitud 110
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Proposta d’audiència en ponència de José García Montalvo, catedràtic d’economia 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00080/13
Sol·licitud 110

Proposta d’audiència en ponència de Vera Sacristán, professora de matemàtica 
aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya i directora de l’Observatori del 
Sistema Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00081/13
Sol·licitud 110

Proposta d’audiència en ponència del president de l’Associació Catalana d’Univer-
sitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-00082/13
Sol·licitud 111

Proposta d’audiència en ponència del vicepresident de l’Associació Catalana d’Uni-
versitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-00083/13
Sol·licitud 111

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de l’Estudiantat 
de les Universitats Catalanes amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00084/13
Sol·licitud 111

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00085/13
Sol·licitud 111

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació Nacional 
d’Estudiants de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00086/13
Sol·licitud 111

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Joventut Nacionalista 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-00087/13
Sol·licitud 112

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00088/13
Sol·licitud 112

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de l’Estudiantat 
de les Universitats Catalanes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00089/13
Sol·licitud 112

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00090/13
Sol·licitud 112

Proposta d’audiència en ponència de Gemma Espigares i Tribó, professora asso-
ciada de la Universitat de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00091/13
Sol·licitud 112
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Proposta d’audiència en ponència de José García Montalvo, catedràtic de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00092/13
Sol·licitud 113

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Xavier Domènech Sampere, professor 
del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-00093/13
Sol·licitud 113

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Estudiants 
Progressistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00094/13
Sol·licitud 113

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Jovent Republicà amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00095/13
Sol·licitud 113

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de La Pública a Judici amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Ca-
talunya
352-00096/13
Sol·licitud 114

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-00097/13
Sol·licitud 114

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Fem-la Pública amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00098/13
Sol·licitud 114

Proposta d’audiència en ponència de Vera Sacristán, directora de l’Observatori del 
Sistema Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00099/13
Sol·licitud 114

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Mir Garcia, doctor en Humanitats i pro-
fessor de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya
352-00100/13
Sol·licitud 114

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·lectiu de Doctorands 
en Lluita amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’uni-
versitats de Catalunya
352-00101/13
Sol·licitud 115

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Associats Reclamants de 
la Universitat de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00102/13
Sol·licitud 115

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la plataforma ILP Univer-
sitats amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’univer-
sitats de Catalunya
352-00103/13
Sol·licitud 115
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació d’Estudiants 
Progressistes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-00104/13
Sol·licitud 115

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-00105/13
Sol·licitud 115

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00106/13
Sol·licitud 116

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció Sindical d’Uni-
versitats de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00107/13
Sol·licitud 116

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció Sindical d’Uni-
versitats de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00108/13
Sol·licitud 116

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció Sindical d’Uni-
versitats de la Confederació General del Treball de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00109/13
Sol·licitud 116

Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Interior i el director general de la 
Policia davant la Comissió d’Interior perquè informin sobre l’actuació del Departament 
d’Interior en l’acusació particular contra Marcel Vivet i sobre la gestió de les acusacions 
particulars contra manifestants
356-00016/13
Sol·licitud 117

Sol·licitud de compareixença de la secretària general del Departament de Recerca i 
Universitats davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els 
objectius i les línies estratègiques del departament
356-00030/13
Sol·licitud 117

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament d’Interior davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques 
del departament
356-00040/13
Sol·licitud 117

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament
356-00041/13
Sol·licitud 117

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Administració de Seguretat 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els objectius i les línies estratè-
giques del departament
356-00042/13
Sol·licitud 117

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior i la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Món Rural amb el conseller d’Interior i la consellera d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda Rural sobre el programa d’extinció d’incendis de l’estiu
355-00003/13
Sol·licitud 118



BOPC 79
12 de juliol de 2021

Taula de contingut 10

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de Matèries Secretes  
i Reservades sobre l’aplicació i l’ús de les despeses reservades en els termes de la 
Llei 28/2001, de regulació dels crèdits destinats a despeses reservades de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, el primer semestre del 2021
355-00016/13
Substanciació 118

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat
Presentació 118

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

Informe del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts sobre l’estat de la cultura  
i de les arts corresponent al 2020
334-00011/13
Presentació: presidenta, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 119

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme 
polític en la televisió i la ràdio corresponent al període del setembre al desembre 
del 2020
337-00006/13
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 120

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 3492/2021, plantejada per la Secció Cinquena de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb 
relació a la disposició addicional trentena, apartats 2, 3, 4 i 5, de la Llei 12/2009, 
redactats per l’article 172.3 de la Llei 5/2020
382-00002/13
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 120

4.88. Consells Assessors del Parlament

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

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
414-00002/13
Ratificació de membres 121
Designació de membres 121

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 79
12 de juliol de 2021

2.10.25. Propostes de resolució 11 

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la sisena hora als centres educatius 
públics d’alta complexitat
250-00095/13

RETIRADA

Retirada pel GP ECP (reg. 8405).
Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021.



BOPC 79
12 de juliol de 2021

3.01.02. Proposicions de llei 12

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front  
a l’emergència habitacional
202-00005/13

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 9, tinguda el 08.07.2021, DSPC-P 13.

REBUIG DE LES ESMENES A LA TOTALITAT PRESENTADES PEL G MIXT  

I GP VOX

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió 9, tinguda el 08.07.2021, DSPC-P 13.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

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

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
13.07.2021 al 14.07.2021).
Finiment del termini: 15.07.2021; 10:30 h.



BOPC 79
12 de juliol de 2021

3.01.02. Proposicions de llei 13 

Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00013/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 8593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei de Memòria Democràtica de Catalunya

Exposició de motius

I
Les fortes tensions polítiques, socials i econòmiques que van caracteritzar el se-

gle XIX i principis del segle XX a Catalunya i al conjunt d’Espanya, i que van conduir 
gràcies al creixent pes del moviment democràtic a l’establiment de la Segona Repú-
blica i de la Generalitat republicana, van ser abordades per aquestes en un intent de 
modernitzar i democratitzar el país, malgrat les enormes dificultats del període (en 
plena Gran Depressió mundial), i els no escassos intents de desestabilització. L’ex-
periència democràtica de la Segona República i de la Generalitat republicana va re-
bre un cop de coltell amb la rebel·lió militar de signe feixista i tradicionalista encetat 
a Àfrica el 17 i 18 de juliol de 1936, i que va arribar a Catalunya el 19 de juliol del 
mateix any. La ràpida reacció de les organitzacions polítiques i sindicals de la classe 
treballadora, així com de la resta de forces democràtiques i republicanes va perme-
tre la desfeta de la rebel·lió al conjunt de Catalunya i en àmplies zones de la Repúbli-
ca, però l’ocupació de bona part del territori de la República per l’Exèrcit rebel i les 
seves forces aliades va donar lloc a una llarga i sagnant Guerra Civil, en el transcurs 
de la qual es van cometre atrocitats ben fixades i documentades per la historiografia.

La derrota final de les forces republicanes l’any 1939 va donar pas a una llarga 
dictadura que combinà elements del feixisme amb un nacionalcatolicisme de propi 
encuny, que va reprimir durament col·lectius i individus per raó de les seves idees 
polítiques o socials, per les seves creences o conviccions, per la seva llengua i iden-
titat, per la seva orientació sexual o mode de vida, i també per raó de la seva èt-
nia. Les moltes facetes i modes d’aquesta repressió excedeixen l’abast que pot tenir 
aquest preàmbul, però valgui esmentar que van de les desaparicions forçades fins a 
la sostracció de menors, passant per les execucions directament extrajudicials o bé 
per mediació de simulacres de tribunals, que només poden ser qualificades d’assas-
sinats, la creació de camps de concentració i el constrènyer milers de persones a tre-
balls forçats, la tortura, la censura, la presó, el confinament o el desterrament, l’exili, 
la depuració de funcionaris i treballadors públics, la persecució aferrissada de deter-
minats col·lectius o grups socials, l’intent d’imposar una identitat i una llengua uni-
formement a un Estat plurinacional i plurilingüe, o la col·laboració necessària en la 
deportació de republicans i republicanes als camps de concentració i extermini del 
règim nazi, per fer-se una idea cabal del que va significar la Dictadura per a diverses 
generacions de ciutadans, del primer al darrer dia de la seva existència.

Amb el creixent impuls de les organitzacions de l’antifranquisme, poc a poc re-
fetes de la derrota en la Guerra i de les successives onades repressives del règim, i 
la progressiva pèrdua de la Dictadura d’aturar la creixent obertura de la societat, la 
mort del Dictador va resultar insuperable pel franquisme i, tot i intentar fins al dar-
rer moment mantenir l’statu quo o, perdut aquest, intentar una involució, la ciutada-
nia va reconquerir les seves llibertats i, amb elles, les institucions democràtiques, 
entre les quals la Generalitat de Catalunya.
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L’Informe de 22 de juliol de 2014 de Pablo de Greiff, Relator Especial de les 
Nacions Unides per la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garan-
ties de no repetició, saluda positivament el significat i el progrés que va suposar la 
legislació estatal en matèria de reconeixement i ampliació de drets de les víctimes 
del franquisme, però també assenyala els dèficits de les actuacions dels poders pú-
blics en matèria de memòria democràtica, tot reiterant que la Guerra Civil i els qua-
ranta anys de Dictadura que van seguir van deixar un saldo colossal de víctimes de 
violacions greus dels drets humans i del dret humanitari. Les greus i massives vio-
lacions als drets humans durant aquest període de la història han estat també asse-
nyalats pel Grup de Treball de Desaparicions Forçades o Involuntàries del Consell 
de Drets Humanos de Nacions Unides en l’informe de la seva missió a Espanya de 
2 de juliol de 2014, en el que es destaca la inexistència fins la data d’una xifra ofi-
cial del número de persones desaparegudes.

D’altra banda, l’informe del Comissari pels Drets Humans del Consell d’Europa 
sobre persones desaparegudes i víctimes de desaparició forçada a Europa de 29 de 
novembre de 2016 fa referència a la documentació de 114.226 víctimes de desapari-
ció forçada entre el 17 de juliol de 1936 i el desembre de 1951, i a la xifra de 30.960 
infants, fills de detinguts, raptats i entregats a famílies que recolzaven el règim fran-
quista, i la identitat dels quals va ser canviada al Registre Civil.

D’aquesta manera, sobre la base dels fets corroborats pel Consell d’Europa i els 
diferents organismes i experts de Nacions Unides, es pot afirmar amb major conei-
xement de causa que mai que durant la dictadura franquista van ser comesos crims 
de lesa humanitat i crims de guerra, tal i com han estat definits pels diversos instru-
ments internacionals reguladors d’aquestes tipologies penals. Aquests delictes que 
ni podien ni poden ser objecte d’amnistia, que per la seva gravetat no  prescriuen, 
han deixat una ferida la superació de la qual requereix una efectiva política de ve-
ritat, justícia, reparació i garanties de no repetició, que és l’objecte i raó de ser 
d’aquesta Llei de memòria democràtica de Catalunya.

Les generacions presents i futures tenen el deure de preservar la memòria his-
tòrica i democràtica de Catalunya, en el període que abasta la Segona República, la 
Guerra Civil, la Dictadura i la Transició fins a l’entrada en vigor de l’Estatut d’Au-
tonomia de 1979, com una de les millors eines per contribuir a assegurar que mai 
més es pugui imposar un règim dictatorial com el que va finir amb la conquesta de 
la democràcia durant la Transició.

Les polítiques públiques en matèria de memòria democràtica han d’anar adreça-
des a les víctimes i alhora al conjunt de la societat, ja que aquesta en el seu conjunt 
també n’és destinatària i mereix conèixer la veritat del succeït durant aquells anys, 
l’obtenció de justícia i reparació per les persones i col·lectius que en van patir les 
conseqüències, i l’establiment de garanties de no repetició del succeït.

Alhora, els poders públics han de restituir la memòria de les víctimes, la seva 
dignitat, i garantir que es recordi en el futur com en va ser de dura la lluita per la 
recuperació de les llibertats individuals i col·lectives.

II
Entre els principis rectors que recull l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el le-

gislador estatutari hi va situar, a l’article 54, la memòria històrica. De conformitat 
aquest article, el conjunt dels poders públics, incloent-hi la Generalitat de Catalunya, 
«han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Cata-
lunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i 
les llibertats democràtiques», i estipula que aquests mateixos poders públics «han 
d’adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al reconeixement i la rehabi-
litació de tots els ciutadans que han patit persecució com a conseqüència de la de-
fensa de la democràcia i l’autogovern de Catalunya».
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Alhora, el segon i darrer apartat de l’article 54 de l’Estatut commina a la Gene-
ralitat a vetllar per tal que la memòria històrica «es converteixi en símbol permanent 
de la tolerància, de la dignitat dels valors democràtics, del rebuig dels totalitarismes 
i del reconeixement de totes les persones que han patit persecució a causa de llurs 
opcions personals, ideològiques o de consciència».

Cal destacar que, com a disposicions generals respecte als principis rectors, l’ar-
ticle 39 de l’Estatut disposa que els poders públics «han d’orientar les polítiques 
públiques d’acord amb els principis rectors que estableixen la Constitució i aquest 
Estatut. En l’exercici de llurs competències, els poders públics de Catalunya han de 
promoure i adoptar les mesures necessàries per a garantir-ne l’eficàcia plena».

L’article continua establint que el reconeixement, el respecte i la protecció dels 
principis rectors «informen la legislació positiva, la pràctica judicial i l’actuació 
dels poders públics».

Des del restabliment de la Generalitat de Catalunya han estat diverses les actua-
cions dels poders públics catalans que cal considerar incardinades en aquest esforç 
de recuperació i manteniment de la memòria col·lectiva sobre el període que abasta 
la Segona República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista i la Transició.

En la vessant legislativa, però, l’actuació es pot considerar tardana. Trobem, en 
primer lloc, la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, que creà 
aquesta entitat de dret públic dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
d’obrar, amb l’objecte de desplegar les polítiques públiques del Govern adreçades a 
l’acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica, 
i en concret, del coneixement del període de la Segona República, de la Generalitat 
republicana, de la Guerra Civil, de les víctimes del conflicte per motius ideològics, 
de consciència, religiosos o socials, de la repressió de la dictadura franquista, de 
l’exili i la deportació, de l’intent d’eliminar la llengua i la cultura catalanes, dels va-
lors i les accions de l’antifranquisme i de totes les tradicions de la cultura democrà-
tica, amb la finalitat de donar a conèixer d’una manera científica i objectiva el passat 
recent i estimular la comprensió del temps present.

Poc temps més tard s va aprovar la Llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la loca-
lització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la 
dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes, l’objecte de la qual 
queda ben patent en el seu títol, i que va despertar l’esperança de milers de famílies 
de poder acomiadar-se finalment de persones llargament desaparegudes i poder-los 
donar un digne repòs.

En la XI legislatura, cal tenir present l’aprovació de la Llei 11/2017, del 4 de ju-
liol, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que de conformitat amb el 
conjunt de l’ordenament jurídic, que inclou normes tant de dret internacional com 
de dret intern, va declarar il·legals els tribunals de l’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit 
d’Ocupació franquista, anomenada posteriorment Auditoria de la IV Regió Militar, 
que van actuar a Catalunya a partir de l’abril de 1938 fins al desembre de 1978, per 
ésser contraris a la llei i vulnerar les més elementals exigències del dret a un judici 
just i, en conseqüència, en va deduir la nul·litat de ple dret, originària o sobrevin-
guda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes i dels consells de 
guerra, dictades per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista. Cal des-
tacar-ne el fet que va ser impulsada per entitats i associacions memorialistes i que 
va ser la primera llei en matèria de memòria històrica en assolir una aprovació per 
unanimitat en qualsevol cambra legislativa.

Totes elles regulen aspectes centrals i d’enorme rellevància per a l’assoliment 
dels principis de veritat, justícia, reparació i de garanties de no repetició que han de 
presidir l’actuació dels poders públics a l’hora d’abordar les polítiques de memòria 
democràtica del període que abasta aquesta llei, però per la seva pròpia naturalesa 
i objecte, ho feien centrant-se en cadascun dels aspectes regulats i, per tant, amb 
una visió de conjunt, no poden sinó considerar-se fragmentàries, sense que això els 
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imputi en absolut cap demèrit. Ans al contrari, com a precedents immediats a la 
regulació que la present llei disposa, són d’un valor incalculable i s’han vist incor-
porades, en la pràctica, al text que segueix, amb les mínimes modificacions neces-
sàries per permetre la coherència del text articulat i la seva vocació d’esdevenir una 
regulació completa de l’àmbit de la memòria democràtica de Catalunya, necessitat 
aquesta que és la raó última de l’existència de la present llei.

D’altra banda, cal considerar l’impacte de l’aprovació de la Llei 16/2020, del 22 
de desembre, de la desaparició forçada de menors a Catalunya, sobre una part de la 
matèria que la Llei de Memòria Democràtica de Catalunya podria abastar. La Llei 
16/2020, del 22 de desembre, té per objecte proporcionar els instruments normatius 
i els recursos necessaris per al reconeixement i l’efectivitat del dret a la veritat, la 
justícia, la reparació i les garanties de no repetició de les víctimes en els casos de 
desaparició forçada de menors o d’apropiació de menors, amb la consegüent subs-
titució d’identitat. També té per objecte facilitar les tasques d’investigació necessà-
ries, amb la regulació dels procediments administratius necessaris, en atenció a les 
obligacions contretes per Espanya en la Declaració universal de drets humans de 
l’Organització de les Nacions Unides, el Conveni europeu per a la protecció dels 
drets humans i de les llibertats fonamentals, la Convenció sobre els drets de l’infant 
i la Convenció internacional per a la protecció de totes les persones contra les desa-
paricions forçades, i altres normes internacionals aplicables.

Les pràctiques abordades per l’esmentada Llei 16/2020 van tenir origen en un con-
text polític i social originat per la Guerra Civil i la repressió franquista, i que van tenir 
continuïtat durant el període temporal que la Llei de Memòria Democràtica de Catalu-
nya vol abastar. No obstant això, amb el temps la motivació d’aquests pràctiques va anar 
canviant de naturalesa, i van sobreviure a la recuperació de les institucions democràti-
ques, fins a dates relativament recents. Per l’especificitat dels problemes que aborda, i de 
les disposicions que volen contribuir a posar-hi remei, es considera millor solució legis-
lativa no integrar en aquest text les disposicions de la Llei 16/2020, del 22 de desembre, 
a la que es remet en tot cas la disposició addicional quarta d’aquesta llei.

No es pot ignorar tampoc, en parlar dels antecedents d’aquesta llei i de la in-
fluència que hi han tingut, l’existència de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la 
que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van pa-
tir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura, o regulacions auto-
nòmiques recents: el projecte de llei de Memòria Democràtica d’Aragó, publicat al 
Butlletí Oficial de les Corts d’Aragó en data 10 d’agost de 2017 i encara en fase de 
tramitació, la Llei foral de Navarra 33/2013, de 26 de novembre, de reconeixement i 
reparació moral de les ciutadanes i els ciutadans navarresos assassinats i víctimes de 
la repressió arran del cop militar de 1936; la Llei del País Basc 4/2014, de 27 de no-
vembre, de creació de l’Institut de la Memòria, la Convivència i els Drets Humans; 
la Llei de les Illes Balears 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones 
desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme; la Llei 2/2017, de 28 de març, 
de memòria històrica i democràtica d’Andalusia; i la Llei 14/2017, de 10 de novem-
bre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per la convivència de la Comunitat 
Valenciana, de les que el text que segueix n’és tributari.

III
El Títol preliminar de la llei es divideix en dos capítols, el primer dels quals 

perfila l’objecte de la llei, en disposa el principis rectors, descriu alguns conceptes 
bàsics que apareixen al llarg de la llei i cataloga les mesures adreçades a les vícti-
mes, mentre el segon dels quals efectua un reconeixement general a les víctimes, en 
reconeix els drets de caràcter general en congruència amb els principis de veritat, 
justícia, reparació i garanties de no repetició, i reprodueix la reparació jurídica de les 
víctimes del franquisme introduïda per la Llei 11/2017, del 4 de juliol.
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El Títol primer de la llei es divideix també en dos capítols, el primer dels quals 
estableix un Cens general de víctimes i, dins d’aquest, hi incorpora el Cens de per-
sones desaparegudes creat per la Llei 10/2009, del 30 de juny, així com incorpora 
la regulació del Mapa de Fosses, mentre el segon capítol es dedica a la regulació 
del procediment i els protocols per a la localització, recuperació, identificació i tras-
llat de restes, a la regulació del Banc de dades d’ADN i el programa d’identificació 
genètica, i finalment del Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de 
Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista, i per a la 
senyalització i dignificació dels espais de memòria.

El Títol segon es dedica al dret a la justícia de les víctimes, i en concret disposa 
la creació d’un protocol d’informació per indicis de la comissió de delictes en les 
investigacions de les troballes respecte a persones desaparegudes, a preveure l’exer-
cici d’accions per part de l’Administració de la Generalitat, a donar contingut al dret 
d’informació i assistència jurídica de les víctimes, i a establir mecanismes per al se-
guiment d’informes i recomanacions estatals i internacionals.

El Títol tercer es divideix en quatre capítols. El primer d’entre ells conté les dis-
posicions que atenyen a la documentació relativa a la memòria democràtica i la seva 
conservació. El segon, dividit en tres seccions, fa referència als llocs i itineraris de 
la memòria democràtica de Catalunya, a l’establiment d’un catàleg que els compren-
gui, al seu règim de protecció, i a la difusió i interpretació d’aquests llocs i itineraris 
de la memòria. El tercer capítol del Títol tercer conté les disposicions relatives al 
reconeixement i foment del moviment memorialista, i a l’establiment d’un registre 
d’associacions de víctimes i entitats memorialistes. El quart capítol, finalment, conté 
les disposicions relatives a la investigació, l’ensenyament i la divulgació de la memò-
ria democràtica de Catalunya.

El Títol quart es divideix en dos capítols, el primer dels quals regula les actua-
cions i mesures en matèria de reparació i reconeixement, així com en matèria de pre-
servació, senyalització i dignificació de fosses, mentre el segon dels quals conté les 
disposicions relatives als símbols, vestigis i actes contraris a la memòria democràtica.

El Títol cinquè es divideix en tres capítols, el primer dels quals conté el gruix 
de les disposicions de la llei relatives al Memorial Democràtic, recollint en gran 
mesura la regulació de la seva llei de creació, el segon dels quals conté les disposi-
cions relatives als altres organismes autònoms de memòria (MUME i COMEBE), i  
el darrer dels quals conté les disposicions relatives a la coordinació, col·laboració  
i cooperació administrativa.

El Títol sisè conté el règim sancionador de la llei, que pretén contribuir a l’efec-
tivitat del conjunt de les seves disposicions.

La part final de la llei té sis disposicions addicionals, una de transitòria, una de 
derogatòria i quatre de finals.

Entre les disposicions addicionals, trobem la primera, relativa a la retirada dels 
símbols contraris a la memòria democràtica en sis mesos des de l’entrada en vigor 
de la llei, que dona igual termini a les administracions públiques per revisar i inva-
lidar totes les distincions, els nomenaments, els títols honorífics i la resta de formes 
d’exaltació de persones vinculades a la defensa del règim franquista. La segona en-
comana la investigació i l’evitació de la desaparició de fons documentals. La tercera 
commina a la Generalitat a impulsar la inscripció al Registre civil de la defunció 
de les persones desaparegudes, mentre la quarta és relativa als casos de desaparició 
forçada de nadons i infants. La cinquena crea una Comissió de la Veritat amb l’àm-
bit d’actuació fixat a Catalunya però amb vocació de cooperació amb altres iniciati-
ves similars a qualsevol nivell administratiu. La sisena i darrera de les disposicions 
addicionals disposa la confecció d’un cens d’edificacions, obres i treballs realitzats 
mitjançant treballs forçats.

La disposició transitòria única és relativa als procediments en tramitació. La 
derogatòria efectua aquesta operació respecte a la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, 



BOPC 79
12 de juliol de 2021

3.01.02. Proposicions de llei 18

del Memorial Democràtic, la Llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització i 
la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista, i la dignificació de les fosses comunes, la Llei 11/2017, del 4 de juliol, de 
reparació jurídica de les víctimes del franquisme, per haver quedat plenament inte-
grades en aquesta, amb els mínims ajustos necessaris per a dotar de coherència al 
text i permetre-li assolir la vocació de completesa que l’inspira.

Entre les quatre disposicions finals, la primera autoritza l’Arxiu Nacional de Ca-
talunya perquè actualitzi la llista publicada l’endemà de l’entrada en vigor de la Llei 
11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. La se-
gona remet els efectes de les disposicions que poguessin comportar la realització de 
despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, al moment de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei. La tercera preveu que el Govern 
efectuï el desenvolupament reglamentari de la Llei. Finalment, la quarta disposa la 
vacatio legis ordinària per a l’entrada en vigor de la llei.

Títol preliminar. Disposicions generals

Capítol I. Objecte de la llei, principis rectors, conceptes bàsics  
i mesures adreçades a les víctimes

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1. L’objecte d’aquesta llei és la regulació de les polítiques públiques adreçades a 

la recuperació, la protecció i la conservació de la memòria democràtica a Catalunya, 
en el període que abasta la Segona República, la Guerra Civil, la Dictadura fran-
quista i la transició a la democràcia fins l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya de 1979. També n’és l’objecte la regulació de les polítiques públiques 
adreçades a assolir el reconeixement, la reparació i l’establiment de garanties de 
no-repetició de les víctimes previstes en aquesta llei.

2. Les disposicions contingudes en aquesta llei seran aplicades pel conjunt de 
les administracions públiques al territori de Catalunya, cadascuna en exercici de les 
seves competències.

Article 2. Principis rectors
1. Aquesta llei es fonamenta en els principis de veritat, justícia, reparació i ga-

rantia de no-repetició, així com en els valors democràtics, de concòrdia, convivèn-
cia, pluralisme polític, en la defensa dels drets humans, en la cultura de la pau i en 
el principi d’igualtat efectiva d’homes i dones.

2. L’aplicació d’aquesta llei es durà a terme de conformitat amb la Declaració 
Universal dels Drets Humans, amb els principis i les directrius bàsics del dret inter-
nacional, amb el principi de lleialtat institucional i de col·laboració entre adminis-
tracions, i amb esperit col·laborador amb la resta de disposicions de l’ordenament en 
la matèria que la llei regula.

Article 3. Conceptes bàsics
A l’efecte d’aquesta llei, s’entén per: 
1. Memòria democràtica de Catalunya: el conjunt d’activitats de recerca, d’apro-

fundiment del coneixements, de salvaguarda de difusió de la història de la lluita de 
la ciutadania de Catalunya per la conquesta dels seus drets i llibertats democràti-
ques, en el període que comprèn des de la proclamació de la Segona República Es-
panyola el 14 d’abril de 1931 fins a l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya de 1979.

2. Víctimes: 
a) Són víctimes directes, de conformitat amb la Resolució 60/147, aprovada per 

l’Assemblea General de Nacions Unides de 16 de desembre de 2005, totes les per-
sones que, en el territori de Catalunya, hagin patit danys de manera individual o col-
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lectiva, incloent-hi lesions físiques o mentals, patiment emocional, pèrdues finance-
res o menyscabament substancial dels seus drets fonamentals i llibertats públiques, 
com a conseqüència d’accions o omissions que violen les normes internacionalment 
reconegudes relatives als drets humans durant el període que comprèn la Guerra 
civil i la Dictadura franquista fins a l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya de 1979.

b) Alhora, es consideren víctimes directes els ciutadans i les ciutadanes de Ca-
talunya que hagin patit les mateixes circumstàncies fora del territori de Catalunya.

c) De la mateixa manera, i en els termes i l’abast que s’expressa en aquesta llei, es 
consideraran víctimes indirectes els familiars fins a tercer grau, persones a càrrec de 
les víctimes directes, el cònjuge o la persona lligada per anàloga relació d’afectivitat 
i les persones que hagin patit danys en intervenir per a prestar assistència a víctimes 
en perill o per a impedir la victimització.

3. Treball forçat: d’acord amb el Conveni de l’Organització Internacional del 
Treball, de 28 de juny de 1930, relatiu al treball forçós, es defineix com a tal tot 
treball o servei exigit, durant el període que comprèn la Guerra civil i la Dictadura 
franquista fins a l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979, 
a un individu sota l’amenaça d’una pena qualsevol i per al qual l’individu esmentat 
no s’ofereix voluntàriament.

4. Desaparició forçada: l’arrest, la detenció, el segrest o qualsevol altra forma de 
privació de llibertat de persones per part dels poders públics o d’organitzacions po-
lítiques o sindicals o amb llur autorització, suport o aquiescència, seguit de la nega-
tiva a admetre aquesta privació de llibertat o a donar informació sobre el destí o el 
parador d’aquestes persones, amb la intenció de deixar-les fora de l’empara de la llei

5. Entitats memorialistes: aquelles associacions, fundacions i altres entitats i or-
ganitzacions de caràcter social que tinguin entre els seus fins el treball dins l’àmbit 
de la recuperació de la memòria democràtica o la defensa dels drets de les víctimes 
i que compleixin els requisits previstos en l’article 33.2 d’aquesta llei.

Article 4. Mesures i actuacions dirigides a les víctimes
1. La Generalitat adoptarà les mesures i les actuacions següents: 
a) Les d’identificació de les víctimes directes de l’article 3.2, a l’efecte del cens 

general de víctimes previst en l’article següent.
b) La identificació de les víctimes directes desaparegudes a Catalunya de l’arti-

cle 3.2, a l’efecte de l’elaboració del cens de persones desaparegudes dins del cens 
general de víctimes, i del que disposa el Capítol II del Títol I d’aquesta llei. L’Admi-
nistració de la Generalitat ha de localitzar les persones desaparegudes en campanya, 
en captivitat o de manera forçada, durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, 
per a recuperar-ne i per a identificar-ne les restes.

c) L’Administració de la Generalitat farà efectius els drets dels familiars de les 
persones desaparegudes a les que fa referència l’apartat anterior a obtenir informa-
ció sobre llur destí, a la identificació de les restes i al reconeixement de la seva me-
mòria i dignitat.

d) Es senyalitzaran i dignificaran els llocs d’internament o detenció, així com els 
d’enterrament, tot recuperant-los com a llocs de memòria, en els termes previstos 
en aquesta llei.

e) La posada a disposició de recursos i mitjans d’assistència i accés a la justícia 
de les víctimes previstes en aquesta llei.

f) Les conduents a satisfer el dret a conèixer la veritat i a preservar la memòria 
democràtica de què són titulars tots els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.

g) Les mesures de reparació i reconeixement a les víctimes.
2. En les actuacions previstes per la Generalitat en matèria de memòria demo-

cràtica, que seran objecte de planificació estratègica i de l’elaboració de plans anuals 
de treball, tindran una consideració específica les persones següents i els seus fa-
miliars: 
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a) Les persones desaparegudes, torturades, assassinades, afusellades o executa-
des de qualsevol forma durant la guerra civil, sia per ordre de les autoritats respec-
tives o bé per l’acció de grups incontrolats, així com les persones que varen patir 
igual tracte durant la dictadura franquista.

b) Les persones que es van haver d’exiliar per causa de la Guerra civil i de la Dic-
tadura franquista en defensa dels drets i les llibertats democràtiques.

c) Les persones que van ser obligades a realitzar treballs forçosos, van patir el 
confinament, les tortures, la violència sexual, l’escarni públic i, en molts casos, la 
mort als camps de concentració de la Dictadura franquista.

d) Les persones que, amb plena connivència amb les autoritats franquistes, van 
ser traslladades pel règim nacionalsocialista alemany a diversos camps de concen-
tració i extermini, on van patir condicions d’extrema crueltat.

e) Les persones que van participar en la guerrilla antifranquista en defensa del 
govern legítim de la Segona República Espanyola i per la recuperació de la demo-
cràcia.

f) Les dones que van patir una específica humiliació, persecució, violació o càs-
tig per haver exercit la seva llibertat personal o professional durant la Segona Repú-
blica, o pel simple fet de ser companyes, mullers o filles dels qui van participar en la 
vida pública de la democràcia republicana o de defensa de les llibertats.

g) Les persones que van patir repressió per l’exercici de les seves llibertats i idees 
polítiques, conviccions o creences religioses o per la seva orientació sexual, identitat 
de gènere, situació familiar o per la seva diversitat funcional.

h) Les persones que van exercir càrrecs i ocupacions o treballs públics de la Se-
gona República i que van patir represàlies.

i) Les persones que van patir privació de llibertat o de béns per la seva defensa 
de la Segona República o per la resistència al règim franquista dirigida al restabli-
ment d’un règim democràtic, i les que van patir la confiscació del paper moneda re-
publicà i altres títols fiduciaris com a part de la guerra econòmica lliurada contra la 
Segona República.

j) Els nadons sostrets i els que van ser donats en adopció sense autorització dels 
progenitors, i aquests darrers.

k) Les persones reprimides per la seva defensa, ús, promoció o ensenyament de 
la llengua catalana.

l) Aquelles persones físiques que, no estant incloses en cap dels apartats ante-
riors, van patir algun tipus de persecució o discriminació per la seva defensa de la 
democràcia i les llibertats en l’àmbit de la Memòria Democràtica.

3. En els mateixos termes de l’apartat anterior, tindran una consideració especí-
fica els col·lectius següents: 

a) Els grups o els sectors socials o professionals, científics, artístics i culturals 
que van patir una repressió col·lectiva específica. Així mateix, els qui van patir re-
pressió en qualsevol de les seves formes per defensar la llengua i la cultura catalana, 
utilitzar-la socialment, difondre-la o ensenyar-la.

b) Els partits polítics, els sindicats, les lògies maçòniques, el moviment feminista 
i les agrupacions culturals que van patir la repressió del franquisme.

c) Les minories culturals, ètniques –com ara el poble romaní o gitano–, lingüís-
tiques i religioses que van patir la repressió del franquisme.

d) Aquells altres col·lectius que, per les seves circumstàncies específiques, s’in-
clouen en la planificació estratègica de les actuacions, en els plans anuals o en pro-
grames específics de la Generalitat en matèria de memòria democràtica.
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Capítol II. Reconeixement general, drets i reparació jurídica  
de les víctimes del franquisme

Article 5. Reconeixement general i drets de les víctimes
Com a expressió del dret de tota la ciutadania a la reparació moral i a la recupe-

ració de la seva memòria personal i familiar, es reconeix la persecució radicalment 
injusta de que foren objecte les víctimes previstes en aquesta llei, respecte a les 
quals la Generalitat de Catalunya adoptarà, les mesures d’acció positiva que resulten 
necessàries per a fer efectiu: 

a) El dret a conèixer, a la llum del principi de veritat, la història de la lluita pels 
drets i les llibertats, així com el deure de facilitar a les víctimes i als seus familiars 
la recerca i l’esclariment dels fets de violència o persecució que van patir.

b) El dret dels familiars a investigar i conèixer el destí de les víctimes desapare-
gudes, a procedir a la seva localització, a la seva identificació i exhumació així com 
proporcionar-los una sepultura digna.

c) El dret a investigar, en aplicació del principi de justícia, els fets de violència o 
persecució que van patir les víctimes durant la guerra civil i la dictadura franquista 
fins a la Constitució espanyola de 1978.

d) El dret a la justícia, a través del dret a la informació i l’assistència de les víc-
times, i dels instruments i les accions que preveu aquesta llei.

e) El dret a la reparació, que suposa l’aplicació de mesures individuals i col·lecti-
ves, la reparació moral, així com, si escau, les de restitució i indemnització.

Article 6. Reparació jurídica de les víctimes del franquisme
1. De conformitat amb el conjunt de l’ordenament jurídic, que inclou normes 

tant de dret internacional com de dret intern, es declaren il·legals els tribunals de 
l’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació, anomenada posteriorment Auditoria 
de la IV Regió Militar, que van actuar a Catalunya a partir de l’abril de 1938 fins al 
desembre de 1978, per ésser contraris a la llei i vulnerar les més elementals exigèn-
cies del dret a un judici just. I, en conseqüència, es dedueix la nul·litat de ple dret, 
originària o sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruï-
des i dels consells de guerra, dictades per causes polítiques a Catalunya pel règim 
franquista.

2. Cal considerar també així les condemnes o sancions de caràcter personal dic-
tades per tribunals, jurats i qualssevol altres òrgans penals o administratius, civils o 
militars, com ara les sentències dels consells de guerra, els tribunals de responsabi-
litats polítiques, el Tribunal Especial de Repressió de la Maçoneria i el Comunisme 
o el Tribunal de l’Ordre Públic (TOP), fossin o no dictades a Catalunya, per causa de 
la lluita en defensa dels drets i les llibertats democràtiques durant la guerra civil, la 
dictadura franquista o la transició fins a l’entrada en vigor de la Constitució de 1978.

Títol I. Del dret a la veritat

Capítol I. Censos de víctimes i Mapa de Fosses

Article 7. Cens general de víctimes i cens de persones desaparegudes
1. A l’efecte de donar compliment a les previsions d’aquesta llei, la Generalitat 

de Catalunya elaborarà un cens general de totes les víctimes esmentades al Títol 
preliminar, al qual s’hi aniran incorporant dades a mida que les accions de recerca 
en vagin desvetllant.

El cens general de víctimes i cens de persones desaparegudes es constitueix com 
un cens de caràcter públic, a l’efecte de facilitar l’accés a les persones inscrites a les 
compensacions i ajudes que determinin el conjunt del nostre ordenament així com 
també a les contemplades per la legislació d’altres països, amb motiu dels fets que 
van tenir lloc durant la II Guerra Mundial relacionats amb l’exili, la resistència anti-
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feixista i la deportació als camps de concentració i extermini dels països integrants 
de les Potències de l’Eix, i que van afectar a ciutadans catalans.

En aquest cens s’incorporaran, així mateix, les dades relatives a ciutadans i ciu-
tadanes de Catalunya que van ser víctimes de qualsevol forma de repressió fora del 
territori de Catalunya, incloent-hi els casos relatius a l’exili, el desplaçament forçat, 
els desterrament, l’ingrés a camps de concentració i extermini, o qualsevol altra cir-
cumstància.

En el cens s’anotaran, entre d’altra informació, les circumstàncies respecte de la 
repressió patida, de la defunció, l’alliberament o la desaparició de cada persona, del 
lloc, de la data, fefaent o aproximada, en la qual van ocórrer els fets, així com la in-
formació que es determini reglamentàriament.

La informació s’incorporarà al cens d’ofici per l’Administració de la Generalitat 
o bé a instància de les víctimes, dels seus familiars o de les entitats memorialistes, 
en la forma que reglamentàriament es determini.

S’habilitaran els mecanismes necessaris per la coordinació d’aquest Cens gene-
ral de víctimes català amb aquells existents d’àmbit internacional, europeu, estatal, 
autonòmic i local, a fi de facilitar la recerca de les dades de les víctimes pels seus 
familiars o a efectes acadèmics, així com per la consecució del conjunt d’objectius 
de la present llei.

El departament competent en matèria de memòria democràtica aprovarà el cens 
general de víctimes i cens de persones desaparegudes i ho publicarà al portal web de 
la Generalitat en conformitat amb l’establert en la legislació en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal.

2. Tanmateix, s’incorporarà a aquest Cens general de víctimes, mantenint la seva 
especificitat, un cens de persones desaparegudes, d’acord amb els següents criteris: 

a) El Cens de persones desaparegudes es configura com un registre administratiu 
de caràcter públic en el qual s’han d’inscriure les dades de les persones víctimes de 
desaparició forçosa, que puguin permetre’n la localització, la recuperació i la iden-
tificació.

b) S’han d’establir, per via reglamentària, les dades de les persones desaparegu-
des i les circumstàncies de la desaparició que han d’ésser objecte d’inscripció en el 
Cens, i també els models dels formularis, en suport paper i en suport electrònic, que 
s’han d’utilitzar.

c) L’Administració de la Generalitat vetllarà per tal que el treball al voltant del 
Cens de persones desaparegudes es coordini i sigui útil per facilitar la tasca del pro-
grama d’identificació genètica de la Generalitat de Catalunya.

d) S’adoptaran les mesures necessàries per tal de coordinar les dades del Cens 
de persones desaparegudes amb d’altres censos similars creats a nivell internacional 
i, en general, s’establiran els mecanismes de cooperació i col·laboració necessaris 
amb altres institucions d’àmbit europeu, estatal, autonòmic o local en l’esforç per la 
localització, recuperació i identificació de persones desaparegudes durant la Guerra 
Civil i la Dictadura.

e) L’Administració de la Generalitat, de conformitat a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades, ha d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives 
necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal associades 
al Cens de persones desaparegudes que no tinguin caràcter públic i evitar-ne l’alte-
ració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte la tecnologia 
disponible, la naturalesa de les dades especialment protegides i els riscos a què es 
troben exposades. Respecte a aquestes dades, l’Administració de la Generalitat ha 
d’adoptar mesures de seguretat de nivell alt.

Article 8. Mapa de Fosses de la Guerra Civil i del Franquisme
1. L’Administració de la Generalitat, amb la col·laboració, si escau, d’altres insti-

tucions públiques o privades sense ànim de lucre que tenen la recerca històrica i ar-
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queològica entre llurs finalitats estatutàries, ha de mantenir i actualitzar el Mapa de 
Fosses de la Guerra Civil i del Franquisme, en el que han de figurar les àrees dins el 
territori de Catalunya en les quals es localitzen o, d’acord amb les dades disponibles, 
es presumeix que es poden localitzar les restes de les persones víctimes de desapa-
rició forçosa. S’establiran els mecanismes de coordinació i col·laboració necessaris 
amb iniciatives similars a escala internacional, europea, estatal, autonòmica o local 
per tal que la informació disponible sigui compartida.

2. La documentació cartogràfica i geogràfica amb les localitzacions a què fa re-
ferència l’apartat 1 i les informacions complementàries disponibles han d’estar a 
disposició de les persones interessades i del públic en general, en suport analògic  
i digital, en els termes que es determinin per via reglamentària.

3. Les àrees incloses en els mapes a què fa referència l’apartat 1 han d’ésser ob-
jecte d’una preservació especial pels propietaris o titulars d’altres drets, de confor-
mitat amb el que estableixen les diferents figures del planejament i de l’ordenació 
del sòl, així com de conformitat a la normativa de protecció del patrimoni històric.

4. El Govern pot establir mecanismes i acords de col·laboració i cooperació amb 
els governs de l’Estat i d’altres comunitats autònomes i amb les entitats locals per 
tal d’elaborar els documents cartogràfics i geogràfics d’abast supraautonòmic o su-
pramunicipal que es considerin pertinents.

Capítol II. Del procés d’identificació de les víctimes desaparegudes

Article 9. Procediment per a iniciar activitats de localització, exhumació 
i identificació
1. El procediment per a la localització i, si escau, exhumació i identificació s’ini-

ciarà d’ofici per la Generalitat, a sol·licitud de les entitats locals, en l’exercici de les 
competències que els són pròpies, o a sol·licitud de les persones, institucions i enti-
tats següents: 

a) Les persones familiars de les víctimes, incloent-hi les persones que n’han es-
tat cònjuges, les que hi han estat vinculades per una relació de convivència anàloga 
a la conjugal, els descendents directes i els parents consanguinis o per adopció, fins 
al tercer grau de parentiu.

b) Les entitats privades i associacions sense ànim de lucre que compleixen 
llurs funcions majoritàriament a Catalunya i que, entre llurs finalitats estatutàries, 
 inclouen aquest tipus d’activitats o, en general, la recerca històrica, quan actuïn en 
nom d’aquelles persones.

c) Les Universitats i altres centres de recerca de Catalunya que tinguin com a ob-
jectiu programes de recerca i localització de persones desaparegudes durant la Guerra 
Civil i la Dictadura, així com les persones investigadores i membres de la comunitat 
acadèmica i científica, per a les activitats de localització.

2. La sol·licitud raonada haurà d’acompanyar-se de les proves documentals o de 
la relació d’indicis que la justifiquen.

3. La Generalitat ponderarà l’existència d’oposició per qualsevol dels descen-
dents directes fins al tercer grau, per a la qual cosa donarà publicitat adequada a la 
sol·licitud presentada i resoldrà amb notificació, si escau, a les persones o les entitats 
que hagin instat el procediment. L’oposició del descendent directe fins al tercer grau 
d’una víctima a recuperar-la no podrà perjudicar el dret d’altres familiars d’altres 
víctimes a la intervenció en el mateix lloc.

4. La sol·licitud s’entendrà desestimada transcorreguts nou mesos des que es pre-
senti sense haver-se dictat i notificat resolució expressa.

5. La caducitat del procediment es produirà transcorreguts dotze mesos des de 
la data en què l’iniciï d’ofici la Generalitat, sense que s’hagi dictat i notificat la re-
solució.



BOPC 79
12 de juliol de 2021

3.01.02. Proposicions de llei 24

6. Les despeses derivades de les actuacions per a la recerca i la localització de 
les persones inscrites en el Cens de persones desaparegudes, en els termes establerts 
per aquesta llei, són a càrrec de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb les 
seves disponibilitats pressupostàries, i sens perjudici de l’aportació d’altres adminis-
tracions i institucions públiques i privades.

7. El departament competent en matèria de memòria democràtica ha d’executar 
les actuacions establertes per aquesta llei directament, amb mitjans propis o aliens. 
A aquest efecte, pot subscriure convenis de col·laboració amb altres administracions 
públiques o universitats que tinguin entre llurs finalitats estatutàries dur a terme 
aquest tipus d’activitats i que comptin amb professionals adequats per a dur-les a 
terme i que acreditin la capacitat científica necessària.

Article 10. Protocols d’actuació per a les localitzacions, les exhumacions 
i les identificacions
1. L’Administració de la Generalitat ha de localitzar, recuperar i identificar les per-

sones desaparegudes en campanya, en captivitat o de manera forçada, durant la Guer-
ra Civil i la dictadura franquista. La Generalitat, en col·laboració amb totes les ad-
ministracions públiques, elaborarà protocols d’actuació científica i multi disciplinària 
que assegurin la col·laboració institucional i una intervenció adequada en les actua-
cions de localització, exhumació i identificació. Tot això, d’acord amb les recoma- 
nacions del Consell de Drets Humans de l’Assemblea General de  Nacions Unides.

2. Les actuacions per a localitzar i, si escau, recuperar i identificar restes de per-
sones desaparegudes, requereixen, en tots els casos, els estudis històrics, arqueolò-
gics i antropològics pertinents, que poden incloure prospeccions, excavacions, estu-
dis analítics i recollida de testimonis, per a determinar les circumstàncies, personals 
o socials, de la desaparició.

3. Correspon a l’Administració de la Generalitat dur a terme les actuacions ne-
cessàries per a recuperar i identificar les restes de les persones a què fa referència 
l’apartat 1. Aquestes actuacions són a càrrec de l’Administració de la Generalitat, 
d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries.

4. Les actuacions per a recuperar i identificar les persones desaparegudes a què 
fa referència l’apartat 1 s’han d’emprendre per iniciativa del departament competent 
en matèria de memòria democràtica, tenint en compte el resultat de les actuacions de 
localització dutes a terme. Els ajuntaments, les universitats i altres centres de recerca 
que compleixin els criteris de l’apartat 1 d’aquest article i que presentin un projecte 
científic d’intervenció també podran ser autoritzades pel departament competent en 
matèria de memòria democràtica a emprendre actuacions per a recuperar i identifi-
car persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el Franquisme, d’acord amb el 
procediment que s’estableixi reglamentàriament. Aquestes actuacions podran ser di-
rectament executades per les entitats autoritzades o bé es podran executar de forma 
conjunta amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

5. Les sol·licituds per a emprendre les accions regulades per aquest article han 
d’anar acompanyades de les proves documentals o de la relació d’indicis que les 
justifiquin.

6. L’Administració de la Generalitat podrà executar o encarregar d’ofici interven-
cions de caràcter preventiu o d’urgència, al marge dels procediments d’autorització es-
tablerts.

7. L’Administració de la Generalitat ha de comunicar la iniciació o no de les ac-
tuacions a les persones o les institucions a què fa referència l’article 9.1. Igualment 
ha de comunicar a les institucions a les que fa referència l’apartat 4 d’aquest article 
l’autorització o no de les actuacions sol·licitades. En el cas que no s’emprenguin o no 
s’autoritzin les actuacions, els n’ha d’indicar els motius i els recursos administratius 
que s’hi poden interposar.

8. L’Administració de la Generalitat ha de comunicar a l’autoritat judicial com-
petent les troballes de restes de persones desaparegudes, així com les actuacions de 
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recuperació i identificació projectades. En relació a unes i altres, l’Administració de 
la Generalitat sol·licitarà a l’autoritat judicial corresponent la seva intervenció, així 
com la dels cossos policials competents, per tal que es puguin obrir les diligències 
policials i judicials que corresponguin.

9. Durant els procediments de recuperació, identificació i destinació final de les 
restes de les persones desaparegudes, cal respectar en tot moment el dret a la inti-
mitat, la dignitat, les conviccions religioses, filosòfiques o culturals i el dolor dels 
familiars.

10. Les restes òssies identificades hauran de ser traslladades, recuperades i lliura-
des als familiars, que podran decidir el seu destí, d’acord amb les condicions i els pro-
cediments pertinents que es determinin per via reglamentària. Les restes que hagin 
estat identificades i reclamades han d’ésser inhumades en el cementiri corresponent 
al terme municipal en què es van trobar. De forma prèvia i en tots els casos, dins el 
marc del programa d’identificació genètica, es prendran mostres biològiques de totes 
les restes per tal de possibilitar la identificació mitjançant el banc de dades d’ADN 
previst en aquesta llei.

11. En el indrets on es localitzin restes de persones desaparegudes, i calgui con-
siderar-los llocs de memòria, cal adoptar les mesures pertinents per a garantir-ne 
la preservació i fer-hi la senyalització i dignificació corresponent, amb l’estudi pre-
vi i la divulgació posterior dels esdeveniments històrics associats a la desaparició 
d’aquelles persones. Per a fer possible el desenvolupament d’aquestes actuacions, cal 
establir en cada cas els corresponents acords de col·laboració, tant tècnica com eco-
nòmica, amb els ajuntaments afectats.

12. L’actuació administrativa serà subsidiària o accessòria respecte de l’actuació 
de l’autoritat jurisdiccional.

13. S’habilitaran els instruments necessaris per a realitzar un acompanyament 
psicològic correcte als familiars durant el procés de localització, recuperació i iden-
tificació de les restes de les persones desaparegudes.

14. Els espais amb restes de persones desaparegudes que hagin de ser objec-
te d’excavació o de prospecció, així com les restes mobles que continguin, tenen  
la consideració de patrimoni cultural català i, concretament, de patrimoni arqueo-
lògic català, d’acord amb el que estableix la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del pa-
trimoni cultural català. Per a l’estudi d’aquests béns caldrà emprar la metodologia 
arqueològica. Les intervencions hauran de ser dirigides almenys per un arqueòleg, 
d’acord amb el que estableix el decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de pro-
tecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i per un antropòleg físic o forense.

15. Les persones físiques reconegudes fefaentment com a familiars de les per-
sones desaparegudes identificades tenen dret a recuperar els objectes mobles de ca-
ràcter personal que s’hi puguin associar de forma efectiva. Per via reglamentària es 
regularà el tractament i la devolució, si escau, dels objectes mobles esmentats. Els 
objectes personals de persones no identificades i que no hagin estat reclamades, així 
com la resta de materials de caràcter moble recuperats, passaran a formar part del 
patrimoni cultural català en els termes i terminis que s’estableixin reglamentària-
ment.

16. En tot allò no regulat per aquesta llei i per les disposicions que la desenvolu-
pin, serà d’aplicació supletòriament la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimo-
ni cultural català i el decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic.

Article 11. Banc de dades d’ADN
1. L’Administració de la Generalitat ha de mantenir i actualitzar un Banc de da-

des d’ADN de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura fran-
quista i, si escau, pot fer-ho en conveni amb una o diverses institucions científiques 
de rang universitari de Catalunya.
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2. El Banc de dades d’ADN ha d’incloure les mostres genètiques dels familiars 
dels desapareguts inclosos al Cens de persones desaparegudes previst a aquesta llei, 
d’acord amb els procediments que s’estableixin reglamentàriament, així com dels 
familiars o tutors legals que puguin haver estat víctimes de la sostracció d’infants 
o nadons. L’Administració de la Generalitat ha d’establir, en el marc del programa 
d’identificació genètica, els mecanismes pertinents per sol·licitar i obtenir sistemàti-
cament mostres genètiques de cada familiar inclòs al cens.

3. Per tal de poder creuar les dades genètiques, el Banc de dades d’ADN ha d’in-
cloure igualment, d’acord amb els procediments que s’estableixin per reglament, 
mostres d’ADN obtingudes de forma sistemàtica per part de l’Administració de la 
Generalitat de totes les restes humanes que s’hagin obtingut en les intervencions 
d’exhumació de fosses o bé s’hagin recuperat fortuïtament en cementiris, escena-
ris de combat i altres indrets. El Banc de dades d’ADN també acceptarà mostres de 
persones que hagin pogut ésser víctimes de sostracció quan eren nadons o infants, 
d’acord amb els procediments que s’estableixin per reglament.

Article 12. Accés als espais i els terrenys
1. Per a realitzar les activitats de localització, delimitació, exhumació, identifi-

cació o trasllat de les restes de les víctimes, prèviament s’haurà de sol·licitar el con-
sentiment de les persones titulars de drets afectats sobre els terrenys on es troben les 
restes. Aquestes activitats es declaren d’utilitat pública i interès social a l’efecte de 
permetre l’ocupació temporal dels terrenys on hagin de realitzar-se, de conformitat 
amb la normativa sobre expropiació forçosa.

2. Si no s’obté el consentiment esmentat, se’n podrà autoritzar l’ocupació tempo-
ral, previ el procediment corresponent amb audiència de les persones titulars dels 
drets afectats. Per a això, es prendrà en consideració les seves al·legacions i es fixarà 
la indemnització corresponent.

3. El procediment per a l’ocupació temporal dels terrenys haurà d’ajustar-se a 
la legislació d’expropiació forçosa i, si escau, al que estableix la legislació sectorial 
aplicable.

4. Mitjançant un acord del Govern, es declararà, prèvia informació pública i mo-
tivadament, la necessitat d’ocupació temporal dels terrenys, públics o privats, per a 
realitzar les activitats que la motiven.

5. En l’acta d’ocupació s’establirà la forma en què es recuperarà l’ús dels terrenys, 
una vegada transcorregut el termini de l’ocupació temporal.

Article 13. Descobriment de restes
En el cas que, per atzar, algú descobreixi restes que puguin correspondre a les 

víctimes a què fa referència l’article 3.2 ho ha de fer saber, en el termini de quaran-
ta-vuit hores, a l’Administració de la Generalitat o a l’Ajuntament corresponent, el 
qual ho ha de comunicar al departament competent en matèria de memòria demo-
cràtica en el termini de quaranta-vuit hores.

Article 14. Trasllat de restes i programa d’identificació genètica
1. El trasllat de restes humanes com a conseqüència dels procediments de localit-

zació o per troballa casual requerirà autorització de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, previ informe de la conselleria competent en matèria de memòria de-
mocràtica, sense perjudici del que l’autoritat judicial pugui disposar d’acord amb el 
que disposen les resolucions de Nacions Unides en aquesta matèria.

2. Reglamentàriament es determinaran les condicions i els procediments per a ga-
rantir que les persones i les entitats afectades puguin recuperar les restes per a iden-
tificar-les i traslladar-les.

3. La Generalitat realitzarà proves bioantropològiques i genètiques que permetin 
la identificació de les restes òssies exhumades. Amb aquest fi, establirà un programa 
d’identificació genètica, gestionarà un sistema de banc de dades d’ADN i garantirà 
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la centralització de totes les restes humanes exhumades en un lloc d’investigació  
i de depòsit temporal fins a l’entrega definitiva per a la reinhumació.

Article 15. Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació 
de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura 
Franquista, i per a la senyalització i dignificació dels espais de memòria
1. Es crea el Comitè Tècnic per a la Recuperació i la Identificació de Persones 

Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista, i per a la senyalitza-
ció i dignificació dels espais de memòria, com a òrgan col·legiat de l’Administració 
de la Generalitat, de participació externa, amb funcions consultives i d’assessorament 
amb relació a les actuacions regulades per aquesta llei en matèria de  recuperació  
i identificació de persones desaparegudes.

2. El Comitè Tècnic s’adscriu al departament competent en matèria de memòria 
democràtica i, pel que fa a l’organització i el funcionament, es regeix pel seu regla-
ment i pel que disposa la legislació vigent en matèria d’òrgans col·legiats de l’Admi-
nistració de la Generalitat.

3. El Comitè Tècnic, que ha de tendir a assolir una composició del cinquanta per 
cent de dones, és integrat pels membres següents: 

a) Un president o presidenta, que ha d’ésser una persona en representació del de-
partament competent en matèria de memòria democràtica.

b) El director o directora del Memorial Democràtic.
c) El cap o la cap de servei d’arqueologia i paleontologia del Departament de 

Cultura.
d) El director o directora del Banc de dades d’ADN previst en aquesta llei.
e) Cinc professionals i acadèmics de prestigi reconegut en el camp, respectiva-

ment, de l’arqueologia, l’antropologia física, la medicina forense, la història contem-
porània, la museística i el dret.

c) Una persona en representació de les entitats sense ànim de lucre que complei-
xin llurs funcions majoritàriament a Catalunya i que incloguin el desenvolupament 
de les activitats regulades per aquesta llei entre llurs finalitats estatutàries.

d) Dues persones en representació del Consell de Governs Locals.
4. El president o presidenta i els i les membres del Comitè Tècnic són nomenats 

pel Govern per un període de quatre anys, a proposta del departament amb compe-
tències en matèria de memòria democràtica.

5. El Comitè Tècnic té les funcions següents: 
a) Emetre informes sobre les actuacions de localització, d’exhumació, recupera-

ció i identificació de persones desaparegudes, que seran preceptius en els casos pre-
vistos als articles 10, 23 i 40.

b) Aprovar, si escau, les sol·licituds dels projectes d’intervenció als que fa referèn-
cia l’article 10.4 d’aquesta llei, a excepció de les intervencions preventives o d’urgència 
que ordeni d’ofici l’Administració de la Generalitat.

c) Emetre un informe anual d’avaluació de les actuacions dutes a terme, que ha 
d’enviar al Govern i al Parlament.

d) Emetre els informes que li sol·liciti el conseller o consellera del departament 
que té atribuïdes les competències en matèria de memòria democràtica.

e) Elaborar un Pla d’actuació plurianual que contempli les accions necessàries 
per desplegar aquesta llei en l’àmbit de la localització, recuperació i identificació de 
restes, així com en l’àmbit de la preservació, senyalització i dignificació de fosses.

f) Formular les observacions i les propostes que consideri pertinents.
6. Els membres del Comitè Tècnic han de percebre les dietes d’assistència que 

determini el Govern.
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Títol II. Del dret a la justícia

Article 16. Protocol d’informació per indicis de la comissió de delictes
El departament competent en matèria de memòria democràtica de la Generalitat 

de Catalunya elaborarà i difondrà, a les forces i els cossos de seguretat, la fiscalia i 
els òrgans judicials, un protocol sobre la informació de les troballes i les investiga-
cions, quan escaigui, per l’existència d’indicis de comissió de delictes que s’apreciïn 
en ocasió de les localitzacions i les identificacions.

Article 17. Disposició d’accions processals
El departament competent en matèria de memòria democràtica de la Generalitat 

podrà autoritzar els serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat per tal que 
iniciï processos o bé es personi en els ja existents, per a l’exercici de les accions pro-
cessals corresponents front als òrgans jurisdiccionals, per l’existència d’indicis de 
comissió de delictes en aquesta matèria.

Article 18. Dret d’informació i assistència a les víctimes
L’Administració de la Generalitat facilitarà als interessats la informació, l’ajuda 

i l’assistència necessàries per a l’exercici dels seus drets, la difusió de les actuacions 
realitzades i prestarà l’ajuda i l’assistència necessàries. També es coordinarà amb els 
òrgans amb competències en aquesta matèria.

Article 19. Impuls i seguiment dels informes i les recomanacions 
d’organismes estatals i internacionals
L’Administració de la Generalitat realitzarà un seguiment dels informes i les 

recomanacions del Síndic de Greuges i del Defensor del Poble, així com dels orga-
nismes internacionals en matèria de dret a la veritat, la justícia i la reparació de les 
víctimes i garanties de no-repetició.

En nom de la Generalitat i en l’àmbit del seu territori, mantindrà una política de 
coordinació amb les institucions estatals i internacionals i prestarà col·laboració als 
seus comitès, grups de treball, relators especials i la resta de mecanismes de promo-
ció i protecció dels drets humans.

Títol III. Del dret a la memòria democràtica

Capítol I. De la documentació relativa a la memòria democràtica

Article 20. Documents relatius a la memòria democràtica i la seva 
preservació
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per document relatiu a la memòria democrà-

tica de Catalunya tota informació produïda per les persones físiques o jurídiques de 
qualsevol naturalesa com a testimoni dels seus actes, recollida en un suport, amb 
independència de la forma d’expressió o context tecnològic en què s’hagi generat, i 
que pugui contribuir a la salvaguarda, el coneixement i la difusió de la història del 
període que comprèn la present llei.

2. Els documents produïts en la Guerra Civil i la Dictadura conservats o reunits 
en l’exercici de les seves activitats per entitats i associacions de caràcter polític, so-
cial, sindical, econòmic, empresarial o religiós i per les entitats, les fundacions i les 
associacions culturals, educatives o de qualsevol altra naturalesa, de caràcter privat 
i establertes al territori de Catalunya integren el patrimoni documental català, en 
virtut de la legislació que sobre aquesta matèria sigui aplicable.

3. D’acord amb el que estableix la Llei estatal 52/2007, de 26 de desembre, per 
la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van 
patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, els documents que 
es troben en arxius privats i públics relatius a la guerra civil i la dictadura franquista 
són constitutius del patrimoni documental i bibliogràfic.
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4. L’Administració de la Generalitat emprendrà les actuacions necessàries per a 
reunir i recuperar tots els documents i els testimonis orals d’interès per a la comu-
nitat autònoma com a documents de la memòria democràtica.

Article 21. Protecció i recuperació de documents de la memòria 
democràtica 
1. Els poders públics adoptaran les mesures necessàries per a la protecció, la 

integritat, la descripció, la identificació i la difusió dels documents de la memòria 
democràtica de Catalunya, en particular, en els casos de major deteriorament o risc 
de degradació, per a protegir-los especialment front la sostracció, la destrucció o 
l’ocultació.

2. La Generalitat aprovarà, amb caràcter anual, d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries i dins del marc de les seves actuacions en matèria de memòria de-
mocràtica, un programa per a l’adquisició, la còpia o la subscripció de convenis so-
bre els documents referits a la memòria democràtica de Catalunya que es troben en 
arxius públics o privats, es trobin aquests on es trobin ubicats, ja siguin originals o a 
través de qualsevol reproducció fidel a l’original. Ensems, establirà els mecanismes 
oportuns amb vista a la coordinació, la col·laboració i la cooperació amb el Centre 
Documental de la Memòria Històrica i Arxiu General de la Guerra Civil d’àmbit 
estatal.

Article 22. Dret d’accés als documents
Pel seu interès general i la transcendència col·lectiva i democràtica, es garanteix 

el dret d’accés als documents de la memòria democràtica de Catalunya, de confor-
mitat amb la normativa vigent que s’hi apliqui.

Capítol II. Llocs i itineraris de la memòria democràtica

Secció primera. Llocs i itineraris

Article 23. Llocs i itineraris de la memòria democràtica de Catalunya
1. Tindran consideració de llocs de la memòria democràtica de Catalunya aquells 

espais, immobles o paratges que es troben al territori de Catalunya i tenen interès 
per a aquesta perquè s’hi han desenvolupat fets de singular rellevància per la seva 
significació històrica, simbòlica o per la seva repercussió en la memòria col·lectiva 
de la lluita de la ciutadania de Catalunya pels seus drets i llibertats democràtiques, 
en el període comprès per aquesta llei. Aquests llocs seran degudament senyalitzats 
i dignificats, previ informe del Comitè d’Experts previst a l’article 15, d’acord amb 
els criteris tècnics i els protocols establerts per l’Administració de la Generalitat,  
i en col·laboració amb els ajuntaments corresponents al municipi on s’ubiquen.

2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya crearà, mantindrà i divulgarà 
l’existència d’itineraris de la memòria democràtica, formats pels conjunts de dos o 
més llocs de la memòria democràtica de Catalunya que es trobin pròxims entre sí i 
tinguin criteris interpretatius comuns de caràcter històric o simbòlic, sense perjudici 
que hi concorrin altres valors rellevants de caràcter arquitectònic, paisatgístic o de 
tipus ambiental, etnogràfic o antropològic.

3. L’Administració de la Generalitat de Catalunya, en coordinació amb els depar-
taments competents en matèria de memòria democràtica, patrimoni cultural, edu-
cació, medi ambient, turisme i ordenació del territori i paisatge, així com amb la 
resta d’administracions públiques i altres entitats i associacions interessades, podrà 
impulsar la configuració d’itineraris culturals de caràcter interdisciplinari on s’inte-
gri la memòria democràtica associada amb els valors ambientals i amb l’ocupació 
humana del territori des d’una perspectiva històrica.

4. S’exclouen del règim previst en els articles 28 i 29 d’aquesta llei els béns ads-
crits a usos i serveis públics de titularitat estatal, sense perjudici del manteniment de 
les relacions oportunes de col·laboració i cooperació administratives.
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Secció segona. Catàleg

Article 24. Catàleg de llocs i itineraris de la memòria democràtica  
de Catalunya
1. Es crea el Catàleg de llocs i itineraris de la memòria democràtica de Catalunya 

amb l’objecte d’inscriure-hi aquells espais, immobles o paratges que reuneixin les 
característiques definides en l’article 23 d’aquesta llei.

2. La formació, la gestió i la divulgació del Catàleg de llocs i itineraris de la me-
mòria democràtica de Catalunya, que serà públic, correspon al Memorial Democràtic.

Article 25. Procediment d’inscripció
1. El procediment per a la inscripció, l’iniciarà d’ofici el Memorial Democràtic. 

Tanmateix, qualsevol persona física o jurídica, mitjançant un escrit raonat dirigit a 
aquest Memorial, podrà instar la iniciació esmentada. La sol·licitud s’entendrà des-
estimada transcorreguts tres mesos des que s’hagi presentat sense que s’hagi dictat 
i notificat una resolució expressa.

2. La iniciació del procediment es realitzarà mitjançant un acord motivat que in-
clourà, com a mínim, els punts següents: 

a) Identificació del bé.
b) Identificació dels valors materials, històrics o simbòlics que en justifiquen la 

inscripció.
c) Descripció i determinació de les parts del bé que són objecte d’inscripció.
d) Delimitació cartogràfica amb les coordenades geogràfiques corresponents.
e) Instruccions particulars de protecció i usos compatibles.
f) Mesures cautelars que calgui adoptar per a protegir i conservar el bé, d’acord 

amb el que preveu l’apartat 3 d’aquest article.
3. La iniciació comportarà l’anotació preventiva del bé en el Catàleg de llocs i 

itineraris de la memòria democràtica de Catalunya, determinarà l’aplicació imme-
diata del règim previst en aquesta llei per als béns inscrits i comportarà la suspensió 
cautelar de les llicències municipals corresponents de parcel·lació, edificació o de-
molició, així com dels efectes de les ja atorgades. Igualment, suspendrà cautelarment 
qualsevol intervenció que posi en perill els valors del bé a protegir. La  suspensió 
dependrà de la resolució o la caducitat de l’expedient. No obstant això, l’Administra-
ció de la Generalitat podrà autoritzar les actuacions esmentades quan apreciï que no 
perjudiquen els valors del bé que van motivar la incoació del procediment.

4. L’acord d’inici del procediment d’inscripció en el Catàleg de llocs i itineraris 
de la memòria democràtica de Catalunya es publicarà en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

5. En el procediment per a la inscripció serà preceptiu el tràmit d’informació 
pública, d’audiència als particulars directament afectats i d’audiència al municipi 
o municipis on es trobi el lloc o l’itinerari, així com un informe del comitè tècnic 
d’experts, òrgan regulat a l’article 15 d’aquesta llei.

6. La resolució del procediment d’inscripció en el Catàleg de llocs i itineraris de 
la memòria democràtica de Catalunya la dictarà en el termini de nou mesos l’Ad-
ministració de la Generalitat. La resolució es notificarà als interessats directament 
afectats, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s’inscriurà 
en el Catàleg de llocs i itineraris de la memòria democràtica de Catalunya.

7. La caducitat del procediment es produirà transcorreguts nou mesos des de la 
data de la iniciació, sense que se n’hagi dictat i notificat la resolució. Declarada la ca-
ducitat del procediment, no es podrà tornar a iniciar en els tres anys següents, llevat 
que es realitzi a instàncies del titular del bé.

Article 26. Modificació i cancel·lació de la inscripció
1. L’Administració de la Generalitat podrà modificar i, si escau, cancel·lar la ins-

cripció dels béns inscrits en el Catàleg de llocs i itineraris de la memòria democrà-
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tica de Catalunya quan hagin canviat o desaparegut les circumstàncies que en van 
motivar la inscripció.

2. En cap supòsit no es podran invocar, com a causes per a la cancel·lació de la 
inscripció, les que es deriven de l’incompliment de l’obligació de conservació.

3. La modificació i la cancel·lació de la inscripció dels llocs i els itineraris es 
realitzaran seguint el procediment establert en l’article anterior per a inscriure’ls i, 
igualment, es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 27. Efectes de la inscripció
La inscripció d’un lloc o itinerari de la memòria democràtica de Catalunya en el 

catàleg suposarà un reconeixement singular i l’aplicació del règim general de pro-
tecció establert en aquesta llei.

Article 28. Obligacions derivades de la inscripció
1. Les persones propietàries, titulars de drets o simples posseïdores dels terrenys 

o dels immobles inscrits com a lloc de la memòria democràtica de Catalunya tenen 
el deure de conservar-lo i mantenir-lo per tal que es garanteixi la salvaguarda dels 
seus valors, de manera que les característiques que l’identifiquen no es perden, des-
trueixin o pateixin un deteriorament irreparable. A aquests efectes, l’Administració 
de la Generalitat podrà assessorar sobre aquelles obres i actuacions necessàries per 
al compliment del deure de conservació.

2. En el cas que, per a garantir la conservació, el manteniment o la custòdia dels 
béns inscrits com a lloc de la memòria democràtica de Catalunya, calgui realit-
zar-hi obres o actuacions de qualsevol tipus, l’Administració de la Generalitat, a la 
vista dels informes tècnics de què es desprengui la necessitat esmentada, ordenarà 
a les persones propietàries, titulars de drets o simples posseïdores les actuacions 
que calgui dur a terme i el termini màxim d’execució. L’ordre esmentada no excu-
sarà l’obligació d’obtenir d’altres administracions públiques les llicències o les au-
toritzacions que corresponguin. Les persones destinatàries de tals ordres d’execució 
 estaran obligades a adoptar únicament aquelles obres o actuacions necessàries or-
denades per l’institut el cost de les quals no superi el 50 % del valor del bé de què es 
tracti, d’acord amb les prioritats que en cada cas assenyali l’administració.

3. Així mateix, les persones propietàries, titulars de drets o simples posseïdores 
dels terrenys o els immobles inscrits com a lloc de la memòria democràtica de Ca-
talunya tindran l’obligació de permetre’n la visita pública en dies i hores prèviament 
assenyalats. L’Administració de la Generalitat podrà dispensar, totalment o parcial, 
el compliment d’aquesta obligació quan hi hagi causa justificada.

A més, hauran de permetre la inspecció per part de l’Administració de la Gene-
ralitat, així com facilitar la informació que demanin les administracions públiques 
competents sobre l’estat del lloc i la seva utilització.

4. Sense perjudici del que disposa el títol VI, la falta del compliment de les obli-
gacions establertes en aquesta llei per a les persones propietàries, posseïdores o ti-
tulars de drets sobre béns inscrits en el catàleg, incloses les instruccions particulars 
de protecció i usos compatibles i les mesures cautelars que s’hagin adoptat en com-
pliment d’aquesta llei, facultarà la Generalitat per a l’expropiació total o parcial del 
lloc per causa d’interès públic o social. S’hi aplicarà la normativa en matèria d’ex-
propiació. Constituirà causa d’interès social per a l’expropiació per la Generalitat el 
perill de destrucció o deteriorament irreparable del bé.

Article 29. Règim general de protecció i conservació
1. L’Administració de la Generalitat podrà impedir un enderrocament i suspen-

dre qualsevol classe d’obra o intervenció en un lloc de la memòria democràtica ins-
crit en el catàleg.

2. Igualment, podrà actuar d’aquesta manera en el supòsit d’anotació preventiva 
en el catàleg, com a mesura cautelar.
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3. Amb la finalitat de salvaguardar els valors simbòlics i històrics o altres sin-
gulars que van motivar-ne la inscripció en el catàleg i sense perjudici de l’excepció 
prevista en l’apartat 6 d’aquest article, caldrà l’autorització de l’Administració de la 
Generalitat, amb caràcter previ a la concessió de les altres autoritzacions o llicèn-
cies per a qualsevol canvi o modificació que es desitgi dur a terme en un lloc de la 
memòria democràtica, tant si es tracta d’obres de tota mena, incloses remocions de 
terreny, com de canvis d’ús. Igualment, la col·locació de publicitat comercial, cable-
jat, antenes i conduccions aparents estarà sotmesa a l’autorització prèvia esmentada.

4. La sol·licitud d’autorització s’haurà d’acompanyar del projecte de conservació, 
al qual es refereix l’apartat 5, corresponent a la intervenció que es pretengui realit-
zar. En la resolució del procediment l’Administració de la Generalitat valorarà el 
projecte d’obra o intervenció i la repercussió sobre la conservació dels valors del 
bé inscrit. Indicarà les condicions especials a què, si escau, s’han de subjectar els 
treballs, com també les recomanacions tècniques i correctores que s’estimen neces-
sàries per a la protecció i la conservació del bé. L’Administració de la Generalitat 
disposarà d’un termini de tres mesos, comptadors a partir de la recepció de tota la 
documentació exigida, per a resoldre sobre la sol·licitud d’autorització. Transcorre-
gut el termini esmentat sense que s’hagi notificat resolució expressa, la persona in-
teressada entendrà desestimada la sol·licitud d’autorització. L’autorització s’entendrà 
caducada si transcorre un any sense que s’hagin iniciat les actuacions per a les quals 
es va sol·licitar.

5. El projecte de conservació contindrà un estudi històric del lloc, un diagnòstic 
de l’estat de conservació actual, una proposta d’actuació i un pressupost econòmic 
d’execució. El projecte de conservació, el subscriurà personal tècnic competent.

6. Les instruccions particulars de protecció o la fitxa corresponent de catàleg de-
terminaran aquelles obres o actuacions no sotmeses a autorització en els llocs de la 
memòria democràtica.

7. L’Administració de la Generalitat, en el marc dels seus programes d’actuació 
en matèria de memòria, col·laborarà en la conservació, el manteniment i la rehabili-
tació dels llocs i els itineraris de la memòria democràtica de Catalunya.

Article 30. Protecció amb relació a instruments d’ordenació del territori, 
urbanisme i medi ambient
1. Els instruments de planificació territorial i el planejament urbanístic establiran 

determinacions d’ordenació, acords amb el règim de protecció establert per als béns 
inscrits al Catàleg de llocs i itineraris de la memòria democràtica de Catalunya.

2. El planejament urbanístic inclourà els llocs inscrits en el catàleg corresponent 
mitjançant fitxa individualitzada i amb un grau de protecció adequat a la preserva-
ció dels béns esmentats.

3. El Memorial Democràtic emetrà un informe preceptiu i vinculant al planeja-
ment territorial i urbanístic, sobre els béns inscrits en el Catàleg de llocs i itineraris 
de la memòria democràtica de Catalunya.

4. Els informes a què es refereix l’apartat anterior s’emetran en el termini de tres 
mesos. En cas que no siguin emesos en aquest termini, s’entendran favorables.

5. En les actuacions sotmeses als instruments de prevenció i control ambiental 
segons la legislació vigent, s’adoptaran les mesures protectores i cautelars necessà-
ries per a conservar els béns inscrits en el Catàleg de llocs i itineraris de la memòria 
democràtica de la Catalunya.

Secció tercera. Difusió

Article 31. Difusió i interpretació 
1. Per a cada lloc o itinerari de la memòria democràtica de Catalunya, el Memo-

rial Democràtic establirà mitjans de difusió i interpretació del que s’hi esdevingué. 
Igualment determinarà els materials, les condicions i els mitjans de difusió esca-
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ients i propiciarà la col·laboració de les entitats locals de l’entorn, de les universitats 
i de les entitats memorialistes de Catalunya.

2. El Memorial Democràtic establirà la identitat gràfica dels llocs o els itineraris 
de la memòria democràtica per a senyalitzar-los i difondre’ls oficialment, d’acord 
amb la normativa vigent en matèria d’identitat corporativa de la Generalitat de Ca-
talunya.

Capítol III. Del moviment memorialista

Article 32. Reconeixement del moviment memorialista
1. Les entitats memorialistes contribueixen a la conscienciació social per a la 

preservació de la memòria democràtica a Catalunya i a la defensa dels drets de les 
víctimes.

2. Les associacions de víctimes i les entitats memorialistes que tenen entre els 
seus objectius la defensa de les víctimes són reconegudes per aquesta llei com a ti-
tulars d’interessos legítims col·lectius de les víctimes.

Article 33. Registre d’associacions de víctimes i d’entitats memorialistes 
de Catalunya
1. Es crea el Registre d’associacions de víctimes i d’entitats memorialistes de Ca-

talunya, amb caràcter públic i dependent del departament competent en matèria de 
memòria democràtica.

2. En aquest registre es podran inscriure aquelles entitats, legalment constituï-
des, entre els objectius i els fins estatutaris de les quals figuri el treball en l’àmbit de 
la memòria democràtica o la defensa dels drets de les víctimes previstes en aquesta 
llei i que compleixin els requisits següents: 

a) Que no tinguin ànim lucratiu.
b) Que actuïn al territori de Catalunya.
c) Que tinguin un domicili al territori de Catalunya.
3. El procediment d’inscripció en el registre s’establirà reglamentàriament.

Article 34. Foment de l’activitat de les entitats memorialistes
La Generalitat promourà, en el marc dels seus programes d’actuació en matèria 

de memòria democràtica, la realització de mesures que contribueixin a la consecu-
ció dels objectius d’aquesta llei a través de l’actuació d’entitats memorialistes, a les 
quals donarà suport en la creació i el manteniment.

Capítol IV. De la investigació, l’ensenyament i la divulgació

Article 35. De la investigació
A fi d’avançar en l’estudi i el coneixement científic de la memòria democràtica de 

Catalunya, la Generalitat promourà projectes d’investigació en què podran partici-
par les universitats públiques i les entitats memorialistes de Catalunya, d’acord amb 
els seus programes d’actuació en matèria de memòria democràtica. S’atendrà, de 
forma singular, la investigació sobre l’experiència específica de les dones en l’àmbit 
de la memòria democràtica.

Article 36. De l’ensenyament
1. Per a enfortir els valors democràtics, el departament competent en matèria 

d’educació inclourà la memòria democràtica en el currículum de l’educació primà-
ria, de l’educació secundària obligatòria, del batxillerat i de l’educació permanent de 
persones adultes, i promourà els ensenyaments democràtics i de defensa dels drets 
humans continguts en les gestes col·lectives i individuals que la ciutadania catalana 
va exercir en la seva lluita contra la Dictadura. Els continguts s’hauran de basar en 
les pràctiques científiques pròpies de la investigació historiogràfica.
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2. Amb l’objectiu de dotar el professorat d’eines conceptuals i metodològiques 
adequades, el departament competent en matèria d’educació incorporarà als plans 
de formació del professorat l’actualització científica, didàctica i pedagògica amb re-
lació al tractament escolar de la memòria democràtica.

3. Així mateix, s’impulsarà en col·laboració amb les universitats públiques ca-
talanes la incorporació de la memòria democràtica en els estudis universitaris que 
correspongui.

Article 37. De la divulgació
1. A través dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, es potenciarà el 

coneixement de la memòria democràtica mitjançant programes específics divulga-
tius de debat, documentals i mitjançant la cobertura informativa de les activitats re-
lacionades amb la matèria.

2. S’atendrà, de forma singular, la divulgació sobre l’experiència específica de les 
dones en l’àmbit de la memòria democràtica.

3. S’aprovarà un manual d’estil sobre llenguatge i tractament de la informació 
en matèria de memòria democràtica que garanteixi que el tractament es basi en les 
pràctiques científiques pròpies de la investigació historiogràfica.

Títol IV. Del dret a la reparació i al reconeixement a les víctimes

Capítol I. Reparació i reconeixement

Article 38. Actuacions i mesures de reparació i reconeixement
1. La Generalitat promourà mesures de reparació a les víctimes, com també a les 

organitzacions que van contribuir a la defensa de la democràcia, mitjançant l’elabo-
ració d’estudis i publicacions, la celebració de jornades i homenatges o la construc-
ció de monuments o elements anàlegs en el seu record i reconeixement. Així mateix, 
promourà totes les actuacions necessàries per a restituir la dignitat de les víctimes.

2. L’Administració de la Generalitat col·laborarà i donarà suport a les entitats 
locals, les universitats i les entitats memorialistes en accions de reparació i reconei-
xement de les víctimes.

3. La Generalitat de Catalunya durà a terme una planificació estratègica de les 
actuacions en matèria de memòria democràtica, que incorporarà accions específi-
ques dirigides al reconeixement i la reparació de les víctimes, així com a les institu-
cions catalanes, les forces de seguretat i les organitzacions socials que van lluitar en 
defensa de la legalitat democràtica republicana durant la Guerra civil i la Dictadura 
franquista.

4. En tot cas, el Govern, a través del Memorial Democràtic, facilitarà als fami-
liars que així ho sol·licitin la gestió i l’obtenció de la declaració de reparació i reco-
neixement personal que expedeix el ministeri competent en matèria de justícia sobre 
la Llei estatal 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets 
i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la 
guerra civil i la dictadura, o qualsevol declaració de nul·litat de condemnes i san-
cions que la legislació vigent pugui establir.

5. La Generalitat impulsarà, si escau, actuacions per a fer corresponsables de les 
mesures de reconeixement i reparació les entitats que van utilitzar els treballs for-
çats en benefici seu.

Article 39. Dia de record i homenatge a les víctimes de la Guerra civil  
i la Dictadura i Dia de record i homenatge a les víctimes de l’exili i de 
les deportacions als camps.
1. Es declara el 31 d’octubre de cada any com a dia de record i homenatge a les 

víctimes de la guerra civil i la dictadura.
2. Es declara el 8 de maig de cada any com a dia de record i homenatge a les víc-

times de l’exili i de les deportacions als camps.
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3. Les institucions públiques catalanes impulsaran en aquestes dates actes de 
reconeixement i homenatge amb l’objecte de mantenir la seva memòria i reivindi-
car els valors democràtics i la lluita de la ciutadania catalana per les seves llibertats  
i per la democràcia.

Article 40. Preservació, senyalització i dignificació de les fosses 
comunes
El Govern de la Generalitat, per mitjà del departament competent en matèria de 

memòria democràtica, i d’acord amb les entitats municipalistes, ha d’impulsar un 
protocol d’actuació per a garantir la preservació, senyalitzar i dignificar, previ infor-
me del comitè tècnic d’experts previst a l’article 15, les fosses comunes als cemen-
tiris municipals o qualsevol altre indret on hi hagi o bé hi hagi hagut enterraments 
relacionats amb la Guerra civil o la Dictadura, fins i tot quan la seva localització 
exacta no hagi resultat possible, i destinarà els recursos necessaris per a dur a terme 
aquest protocol, si escau, amb la col·laboració dels ajuntaments respectius.

Article 41. Investigació científica i divulgació
La investigació científica i la difusió del coneixement en matèria de la memòria 

democràtica de Catalunya mitjançant el foment de publicacions, revistes, la realitza-
ció de congressos, jornades i altres trobades de tipus científic i divulgatiu seran una 
prioritat de la Generalitat com a mesura específica de reconeixement i reparació a 
les víctimes. S’atendrà, de forma singular, la investigació i la divulgació sobre l’ex-
periència específica de les persones i els col·lectius que compten amb el reconeixe-
ment com a víctimes de conformitat a aquesta llei.

Capítol II. Símbols, vestigis i actes contraris a la memòria democràtica

Article 42. Elements commemoratius contraris a la memòria democràtica
1. L’exhibició pública d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions, 

com ara el nomenclàtor de carrers, inscripcions i altres elements adossats a edificis 
públics o situats a la via pública, realitzats en commemoració, exaltació o enalti-
ment individual o col·lectiu de la revolta militar de 1936 i del franquisme, dels seus 
dirigents o de les organitzacions que van sustentar el règim dictatorial es considera 
contrària a la memòria democràtica i a la dignitat de les víctimes.

2. El conjunt de les administracions públiques, en l’exercici de les seves compe-
tències respectives i de conformitat amb el que estableix l’apartat primer, adoptaran 
les mesures necessàries per a retirar o eliminar els elements contraris a la memòria 
democràtica, sense perjudici de les actuacions que les víctimes, els seus familiars o 
les entitats memorialistes puguin dur a terme en defensa del seu dret a l’honor i la 
dignitat.

3. Quan els elements contraris a la memòria democràtica estiguin col·locats en 
edificis de caràcter privat amb projecció a un espai visible d’accés o ús públic, les 
persones propietàries hauran de retirar-los o eliminar-los.

4. Quan els elements contraris a la memòria democràtica estiguin col·locats en 
edificis de caràcter públic, les institucions o les persones jurídiques titulars seran 
responsables de retirar-los o eliminar-los.

5. Per a determinar els elements contraris a la memòria democràtica que no ha-
gin sigut retirats o eliminats voluntàriament, es constituirà una comissió tècnica 
dependent del Memorial Democràtic, que elaborarà una relació dels elements que 
s’han de retirar o eliminar. La seva composició, la forma d’integració, la dependèn-
cia jeràrquica, les funcions i les competències, les regles de funcionament i d’altres 
requisits exigits legalment s’establiran reglamentàriament. El Memorial Democràtic 
notificarà a les persones titulars dels elements inclosos en aquesta relació l’incompli-
ment de la seva obligació d’eliminar-los o de retirar-los.
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6. En el cas que es pugui considerar que concorren raons artístiques o arquitec-
tòniques per al manteniment dels elements contraris a la memòria democràtica, es 
podrà demanar l’assessorament tècnic del departament competent en matèria de pa-
trimoni històric i cultural o del comitè tècnic d’experts creat a l’article 15 d’aquesta 
llei.

7. Si no es produeix de manera voluntària la retirada o l’eliminació dels elements 
a què es refereix aquest article, el Memorial Democràtic incoarà d’ofici el procedi-
ment per retirar els elements esmentats.

8. En tot cas es donarà tràmit d’audiència a les persones interessades per un termi-
ni màxim de quinze dies hàbils. La resolució motivada que finalitzi el procediment 
s’haurà de dictar i notificar en el termini màxim de tres mesos, comptadors des del 
dia de l’acord d’inici. Transcorregut aquest termini, es produirà la caducitat del pro-
cediment.

9. La resolució per la qual s’acordi la retirada d’elements contraris a la memòria 
democràtica recollirà el termini per a efectuar-la i serà executiva, sense perjudici 
dels recursos que puguin interposar-s’hi. Si escau, podrà acordar-se’n la conservació 
en lloc adequat a efectes històrics o científics.

10. Transcorregut el termini donat sense que s’hagin retirat els elements esmen-
tats, la Generalitat podrà retirar-los subsidiàriament, d’acord amb el que preveu la 
legislació vigent.

11. El Memorial Democràtic inclourà, en l’informe anual adreçat al Govern i al 
Parlament, previst en aquesta llei, un apartat específic sobre el compliment de la re-
tirada o l’eliminació dels elements contraris a la memòria democràtica.

Article 43. Actes públics contraris a la memòria democràtica
1.Les administracions públiques de Catalunya, en el marc de les seves competèn-

cies respectives i sense perjudici de les que corresponen a l’administració general de 
l’Estat, previndran i evitaran la realització d’actes efectuats en públic que comportin 
descrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes o dels seus familiars, exaltació de 
la revolta militar o del franquisme, o homenatge o concessió de distincions a les per-
sones físiques o jurídiques que van donar suport a la revolta militar i la Dictadura.

2. Si en el transcurs d’un acte públic es produïssin fets que, per la seva natura-
lesa, poguessin ser constitutius d’un delicte d’odi, qualsevol autoritat o administració 
pública que en tingui constància haurà de posar-ho en coneixement de la Fiscalia.

Article 44. Privació d’ajudes i subvencions públiques
1. La Generalitat no subvencionarà, bonificarà o prestarà ajudes públiques a 

aquelles persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sancionades per reso-
lució administrativa ferma, d’acord amb el que estableix el Títol VI d’aquesta llei.

2. La Generalitat en cap cas no podrà atorgar ajudes que tinguin per objecte la 
realització d’una activitat o el compliment d’una finalitat que atempti, encoratgi o 
toleri pràctiques prohibides en el Títol VI d’aquesta llei.

En les bases de cadascuna de les convocatòries de les subvencions públiques de 
la Generalitat s’incorporarà, com un supòsit de pèrdua del dret al cobrament de la 
subvenció i del seu reintegrament, que la subvenció es destini a realitzar una activi-
tat o a complir una finalitat prohibida en el Títol VI d’aquesta llei.

3. Als efectes de complir el que estableix aquest article, el departament compe-
tent en matèria de memòria democràtica establirà una base de dades que permeti 
encreuaments informàtics per al seguiment i la comprovació d’aquelles persones fí-
siques o jurídiques, públiques o privades que hagin sigut sancionades per resolució 
administrativa ferma en aplicació d’aquesta llei.
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Títol V. Actuació i organització administrativa

Capítol I. Memorial Democràtic

Article 45. Creació i naturalesa jurídica del Memorial Democràtic
1. Es crea el Memorial Democràtic, com a entitat de dret públic dotada de per-

sonalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, tant en l’àmbit públic com en el 
privat, en l’exercici de les funcions que aquesta llei li encomana.

2. El Memorial Democràtic resta adscrit al departament competent en matèria de 
memòria democràtica de la Generalitat de Catalunya.

3. El Memorial Democràtic, en l’exercici de les seves funcions, es coordina amb 
els altres organismes de la Generalitat en el desenvolupament d’actuacions relacio-
nades amb l’estudi, la difusió i la commemoració de la memòria democràtica.

Article 46. Objecte i finalitat del Memorial Democràtic
El Memorial Democràtic té per objecte desplegar les polítiques públiques del 

Govern adreçades a l’acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la 
memòria democràtica, i en concret, del coneixement del període de la Segona Repú-
blica, de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil, de les víctimes del conflicte 
per motius ideològics, de consciència, religiosos o socials, de la repressió de la dic-
tadura franquista, de l’exili i la deportació, de l’intent d’eliminar la llengua i la cultu-
ra catalanes, dels valors i les accions de l’antifranquisme i de totes les tradicions de 
la cultura democràtica, amb la finalitat de donar a conèixer d’una manera científica  
i objectiva el passat recent i estimular la comprensió del temps present.

Article 47. Funcions del Memorial Democràtic
El Memorial Democràtic exerceix les funcions següents: 
a) La configuració d’un centre estable d’activitats de commemoració, difusió, 

formació, assessorament i participació social relatives al coneixement del període 
de la Segona República, la Guerra Civil i les seves víctimes en tota llur diversitat, la  
repressió franquista, l’exili, la deportació i les arrels antifranquistes del sistema de 
valors de la recuperació de la democràcia. A aquest efecte, li correspon formular 
propostes de polítiques públiques relatives a la recuperació, la conservació i el fo-
ment de tots els elements i factors que integren i configuren la memòria democrà-
tica.

b) La commemoració de la memòria democràtica per mitjà de la proclamació de 
la vigència dels valors democràtics com a fonament d’organització i de convivència 
de la societat catalana actual.

c) L’homenatge a les víctimes directes o indirectes de la Guerra Civil i de la llui-
ta per la república, la democràcia, les llibertats i els drets individuals i col·lectius; 
a les víctimes que eren a la rereguarda durant el conflicte bèl·lic, i a tothom que va 
patir persecució a causa de les seves opcions personals, ideològiques, religioses o 
de consciència.

d) La recerca d’informació, amb mitjans propis o aliens, sobre els elements per-
sonals i col·lectius, de materials i documentals que nodreixen els referents de la lluita 
per la recuperació de les llibertats públiques.

e) La difusió del patrimoni democràtic i dels espais de la memòria, amb la crea-
ció d’un fons informatiu integrat per un servei d’informació documental, un portal 
informàtic, un banc de dades audiovisuals i bases de dades, i també amb l’organit-
zació d’exposicions.

f) La realització d’activitats formatives, com l’organització de jornades, cursos, 
seminaris i conferències.

g) L’afavoriment de la participació de les entitats i els grups que tenen per objecte 
la preservació de la memòria democràtica i la reflexió sobre la societat present. La 
constitució d’un observatori dels valors democràtics.
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h) La recuperació i la divulgació del paper de les dones en el patrimoni demo-
cràtic, com a persones amb capacitat de decisió autònoma i subjectivitat històrica.

i) La resta de les funcions que li encomana aquesta llei.

Article 48. Facultats
El Memorial Democràtic, en l’exercici de les seves funcions, pot: 
a) Establir els contractes, els convenis, els pactes i les condicions que consideri 

convenients, amb persones físiques i jurídiques, públiques i privades, sempre que no 
siguin contraris als seus objectius, a l’ordenament jurídic, a l’interès públic i al prin-
cipi de bona administració.

b) Constituir consorcis, fundacions, societats i altres entitats de caràcter associa-
tiu, o participar en les ja constituïdes.

c) Coordinar-se amb altres organismes de la Generalitat que actuen en àmbits 
similars.

Article 49. Organització
1. Els òrgans de govern i administració del Memorial Democràtic són la Junta de 

Govern, la Presidència i la Direcció.
2. El Memorial Democràtic té autonomia orgànica i funcional i es regeix pel que 

disposa aquesta llei, pels seus estatuts i per les altres normes i reglaments d’organit-
zació interna i de funcionament.

3. Els òrgans de govern i administració del Memorial Democràtic són assistits pel 
Consell Assessor i pel Consell de Participació en les activitats que ho requereixin.

Article 50. La Junta de Govern
1. La Junta de Govern és el màxim òrgan de govern i administració del Memo-

rial Democràtic.
2. La Junta de Govern és integrada pel conseller o consellera del departament al 

qual és adscrit l’ens públic, que n’ocupa la presidència, i pels membres designats de 
la manera següent: 

a) Sis membres nomenats pel Govern, a proposta dels departaments competents 
en matèria de memòria democràtica, d’història i pensament contemporani, de justí-
cia, d’educació, de cultura i d’universitats.

b) Quatre membres escollits per acord de les dues terceres parts del Ple del Parla-
ment, d’entre professionals de prestigi reconegut en la matèria pròpia d’aquesta llei.

c) Un membre proposat per cada un dels grups parlamentaris, designat pel Par-
lament.

d) El director o directora del Museu d’Història de Catalunya.
e) El president o presidenta de l’Institut Català de les Dones.
f) El director o directora de l’Arxiu Nacional de Catalunya.
g) Una persona representant del Consell Assessor.
h) Dues persones representants del Consell de Participació.
3. El director o directora del Memorial Democràtic assisteix a les reunions de la 

Junta de Govern amb veu però sense vot.

Article 51. Estatut dels membres de la Junta de Govern
Els membres de la Junta de Govern vinculats a l’Administració estan subjectes al 

règim d’incompatibilitats aplicable al personal de l’Administració de la Generalitat.

Article 52. Funcions de la Junta de Govern
1. Són funcions de la Junta de Govern: 
a) Proposar al conseller o consellera del departament al qual és adscrit el Me-

morial Democràtic el nomenament dels membres del Consell Assessor i del Consell 
de Participació.

b) Aprovar reglaments i altres normes d’organització interna i de funcionament 
del Memorial Democràtic.



BOPC 79
12 de juliol de 2021

3.01.02. Proposicions de llei 39 

c) Coordinar les actuacions en les matèries relacionades amb l’objecte i la finali-
tat del Memorial Democràtic.

d) Aprovar la formalització de convenis de col·laboració del Memorial Democrà-
tic amb altres entitats públiques o privades.

e) Promoure la participació del Memorial Democràtic en consorcis, fundacions, 
societats i altres ens associatius, i constituir-ne.

f) Aprovar l’avantprojecte de pressupost del Memorial Democràtic.
g) Aprovar els comptes anuals, la liquidació del pressupost i el programa d’actua-

cions, d’inversions i de finançament del Memorial Democràtic.
h) Aprovar l’informe anual del Memorial Democràtic.
i) Assessorar el Govern o el conseller o consellera del departament al qual és 

adscrit el Memorial Democràtic.
j) Qualsevol altra que li encomanin els estatuts i les normes de funcionament del 

Memorial Democràtic.
2. El règim de sessions de la Junta de Govern és regulat pels estatuts del Memo-

rial Democràtic.
3. Els acords de la Junta de Govern s’adopten per majoria simple i els empats 

es resolen amb el vot de qualitat del president o presidenta. La Junta de Govern es 
regeix per les regles de funcionament dels òrgans col·legiats en tot allò que no és re-
gulat per aquesta llei o pels estatuts del Memorial Democràtic.

Article 53. La presidència
Són funcions del president o presidenta del Memorial Democràtic: 
a) Representar el Memorial Democràtic.
b) Convocar i presidir les sessions de la Junta de Govern i resoldre els empats de 

les votacions amb el seu vot de qualitat.
c) Qualsevol altra que li encomanin els estatuts i les normes de funcionament 

del Memorial Democràtic, o que li encomani el Govern en l’àmbit d’actuació de 
l’entitat.

Article 54. La direcció
1. El director o directora del Memorial Democràtic és nomenat pel Govern, a 

proposta del conseller o consellera del departament al qual és adscrit el Memorial, 
d’entre professionals de solvència reconeguda en el coneixement de les matèries que 
són objecte del Memorial Democràtic.

2. El director o directora té les funcions que li atribueixen els estatuts i les altres 
normes de funcionament del Memorial Democràtic, i les que li delegui la Junta de 
Govern i el president o presidenta, d’acord amb els estatuts esmentats.

Article 55. El Consell Assessor 
1. El Consell Assessor és l’òrgan de consulta i assessorament del Memorial De-

mocràtic.
2. El Consell Assessor és integrat per deu membres, nomenats pel conseller 

o consellera del departament al qual és adscrit el Memorial Democràtic, d’entre 
professionals de solvència reconeguda en el coneixement de les matèries que són 
 objecte del Memorial Democràtic, designats per les universitats de Catalunya, per 
l’Institut d’Estudis Catalans i per la Filmoteca de Catalunya.

3. El director o directora del Memorial Democràtic assisteix a les reunions del 
Consell Assessor amb veu però sense vot.

4. El Consell Assessor elegeix el president o presidenta d’entre els seus membres.
5. Les funcions del Consell Assessor han d’ésser establertes pels estatuts del Me-

morial Democràtic.



BOPC 79
12 de juliol de 2021

3.01.02. Proposicions de llei 40

Article 56. El Consell de Participació
1. El Consell de Participació és l’òrgan consultiu per mitjà del qual les entitats 

que tenen per objecte la preservació de la memòria democràtica participen en les 
iniciatives i les activitats del Memorial Democràtic.

2. Els membres del Consell de Participació són nomenats pel conseller o conse-
llera del departament al qual és adscrit el Memorial Democràtic, a proposta de la 
Junta de Govern, d’entre persones amb una trajectòria reconeguda en la defensa dels 
valors cívics i de la memòria democràtica, representants d’entitats que tinguin per 
objecte la preservació de la memòria democràtica, entitats i moviments que se sig-
nificaren en la lluita antifranquista, sindicats, la Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana, organitzacions municipalistes i mitjans de comunicació.

3. El director o directora del Memorial Democràtic assisteix a les reunions del 
Consell de Participació amb veu però sense vot.

4. El nombre de membres i les funcions del Consell de Participació han d’ésser 
establerts pels estatuts del Memorial Democràtic. Aquests estatuts també han d’es-
tablir els criteris de selecció dels membres d’acord amb els principis de major repre-
sentació, equilibri territorial i respecte a la diversitat i a la igualtat de gènere.

5. El Consell de Participació elegeix el president o presidenta d’entre els seus 
membres.

Article 57. Règim jurídic
1. El Memorial Democràtic es regeix per aquesta llei; per la normativa vigent en 

matèria de l’Estatut de l’Empresa pública catalana; pels seus propis estatuts, i per la 
resta de l’ordenament jurídic.

2. El Memorial Democràtic actua subjecte al dret privat. En l’exercici de les se-
ves funcions públiques el Memorial Democràtic ha d’actuar d’acord amb les lleis de 
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat i del procediment administratiu  
i amb les lleis reguladores del tractament i la protecció de les dades personals.

3. El Memorial Democràtic es relaciona amb el Govern per mitjà del departa-
ment al qual és adscrit.

4. Els acords de la Junta de Govern i les resolucions del seu president o presiden-
ta posen fi a la via administrativa i són susceptibles de recurs davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Article 58. Personal al servei del Memorial Democràtic 
1. El personal al servei del Memorial Democràtic és de caràcter laboral, sens 

perjudici que els llocs de treball que impliquen l’exercici de funcions o potestats 
públiques corresponguin al personal funcionari adscrit al Memorial Democràtic.

2. El Memorial Democràtic ha de seleccionar el personal propi amb subjecció als 
principis de publicitat, mèrit i capacitat.

Article 59. Recursos econòmics i patrimoni
1. El Memorial Democràtic disposa dels recursos econòmics següents: 
a) Les assignacions pressupostàries establertes en el pressupost de la Generalitat.
b) Les contraprestacions establertes en els convenis que es formalitzin amb altres 

institucions públiques i privades.
c) Les subvencions, les transferències i altres ingressos de dret públic.
d) Els ajuts, les donacions i altres ingressos de dret privat.
e) Els rendiments de les publicacions, dels estudis i d’altres actuacions i serveis.
f) El rendiment dels béns que li siguin adscrits i dels que adquireixi.
g) El producte de les operacions de crèdit, amb l’autorització prèvia del Depar-

tament d’Economia i Finances.
2. La Junta de Govern ha d’elaborar i aprovar anualment un avantprojecte de 

pressupost, que s’ha d’ajustar, pel que fa a l’elaboració i la tramitació, al que esta-
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bleix la normativa reguladora de finances públiques aplicable als ens públics de la 
Generalitat.

3. El control econòmic i financer del Memorial Democràtic s’ha d’exercir per 
mitjà d’una auditoria i de conformitat amb la Llei de finances públiques de la Ge-
neralitat.

4. Constitueixen el patrimoni del Memorial Democràtic, per al compliment de 
les seves funcions, els béns i drets que li siguin adscrits per l’Administració de la 
Generalitat i els que adquireixi per qualsevol títol.

Article 60. Pla estratègic de memòria democràtica i programes anuals
El Memorial Democràtic assessorarà l’Administració de la Generalitat i, en con-

cret, el departament competent en matèria de memòria democràtica, per a l’elabo-
ració de la planificació estratègica de les actuacions de la Generalitat en matèria 
de memòria democràtica, per a l’establiment de programes anuals i de programes 
específics.

Article 61. Informe anual
1. La Junta de Govern ha d’elaborar anualment un informe sobre les seves acti-

vitats, el qual ha d’incloure les propostes i les observacions que cregui convenients.
2. L’informe anual ha d’ésser lliurat al Parlament i al Govern, que l’ha de publicar.

Capítol II. Altres organismes autònoms de memòria

Article 62. Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME)
1. El Consorci del Museu Memorial de l’Exili és una entitat de dret públic, de ca-

ràcter associatiu, naturalesa voluntària, i personalitat jurídica pròpia i diferenciada 
de la de les entitats que en formen part, i amb plena capacitat d’obrar per al compli-
ment de les seves finalitats, adscrita a l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya.

2. El Consorci del Museu Memorial de l’Exili es regeix pels seus propis Estatuts, 
pels reglaments interns que regulin la seva organització, pels acords que adoptin và-
lidament els seus òrgans de govern, per les disposicions legals de caràcter general 
que li siguin aplicables i, supletòriament, per la normativa reguladora del règim ju-
rídic de l’Administració de la Generalitat.

3. El Consorci del Museu Memorial de l’Exili, és un ens públic constituït per a 
l’establiment i la gestió en comú, al municipi de la Jonquera, del Museu d’aquesta 
mateixa denominació, que tindrà per objecte l’exposició, la recerca, la interpretació 
i divulgació dels fenòmens històrics a l’entorn dels exilis.

Article 63. Consorci Memorial de la Batalla de l’Ebre (COMEBE)
1. El Consorci Memorial de la Batalla de l’Ebre és un ens adscrit a l’Administra-

ció de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria 
de memòria democràtica, que gaudeix de personalitat jurídica pròpia i independent de 
la dels seus membres, i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves fi-
nalitats.

2. El Consorci Memorial de la Batalla de l’Ebre es regeix pels seus propis Esta-
tuts, pels reglaments interns que regulin la seva organització, pels acords que adop-
tin vàlidament els seus òrgans de govern i per les disposicions legals de caràcter 
general que li siguin aplicables.

3. El Consorci Memorial de la Batalla de l’Ebre té per objecte la recuperació de 
la història i la memòria de la Batalla de l’Ebre, així com la posada en valor i la ges-
tió dels vestigis i del patrimoni memorial en general que hi estan vinculats.
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Capítol III. Coordinació, col·laboració i cooperació administrativa

Article 64. Relació amb l’administració local
1. Les entitats locals de Catalunya col·laboraran amb el Memorial Democràtic 

per tal que l’exercici de les seves competències resulti en l’execució del que hi ha 
disposat en aquesta llei i en la consecució dels seus objectius i finalitats.

2. El Memorial Democràtic col·laborarà també amb les administracions públi-
ques citades en l’apartat anterior en l’impuls del coneixement, la commemoració, 
el foment i la divulgació de la memòria democràtica a les demarcacions territorials 
respectives en els termes establerts per aquesta llei.

3. Quan una entitat local incompleixi les obligacions recollides en aquesta llei, 
el Memorial Democràtic li’n recordarà el compliment i li concedirà el termini d’un 
mes a l’efecte. Si, transcorregut el termini esmentat, l’incompliment persisteix, el 
Memorial adoptarà les mesures necessàries per a complir l’obligació.

Article 65. Relacions amb l’administració general de l’Estat i altres 
comunitats autònomes
El Memorial Democràtic, en el marc de l’exercici de les seves funcions i facul-

tats, mantindrà les relacions oportunes de col·laboració i cooperació administrativa 
amb l’administració general de l’Estat i amb la de les altres comunitats autònomes.

En particular, es promourà la interconnexió dels bancs de dades, inclòs el d’ADN, 
per a facilitar els objectius d’aquesta llei.

Títol VI. Règim sancionador

Article 66. Règim jurídic
1. Les accions o les omissions que comporten incompliment de les obligacions 

establertes en aquesta llei seran sancionades d’acord amb el que hi ha previst en 
aquest títol, sense perjudici d’altres responsabilitats que puguin concórrer.

2. La potestat sancionadora respecte de les infraccions tipificades en aquesta llei 
s’exercirà de conformitat amb el que hi ha disposat en aquesta i en la normativa en 
matèria de procediment administratiu comú amb les especialitats pròpies de la po-
testat sancionadora contingudes en la llei estatal de règim jurídic del sector públic.

Article 67. Responsables
1. Seran responsables com a autors les persones físiques o jurídiques, com tam-

bé, quan una llei els reconegui capacitat d’obrar, els grups d’afectats, les unions i les 
entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms, que 
realitzin accions o incorrin en omissions tipificades com a infracció en aquesta llei, 
a títol de dol o culpa.

2. Si escau, seran responsables solidaris de les infraccions previstes en aquesta 
llei els qui haguessin ordenat la realització d’aquestes accions o omissions.

Article 68. Infraccions
1. Les infraccions al que hi ha disposat en aquesta llei es classifiquen de molt 

greus, greus i lleus.
2. Són infraccions molt greus: 
a) La realització d’excavacions en fosses i altres llocs de memòria sense la pre-

ceptiva autorització.
b) La construcció o remoció de terreny sense la preceptiva autorització on hi hagi 

certesa de l’existència de restes humanes de víctimes desaparegudes.
c) La destrucció de fosses de víctimes als terrenys inclosos en els mapes de lo-

calització a què es refereix l’article 8 d’aquesta llei o en un lloc o un itinerari de la 
memòria democràtica de Catalunya.

d) L’omissió del deure de conservació d’acord amb el que estipula l’article 28.1 
d’aquesta llei quan porti com a conseqüència la pèrdua, la destrucció o el deterio-
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rament irreparable de béns inscrits o que tinguin anotació preventiva com a lloc o 
itinerari de la memòria democràtica de Catalunya, amb independència del que hi 
hagi previst en la legislació del patrimoni cultural.

e) L’incompliment de la resolució per la qual s’acordi la retirada d’elements 
contraris a la memòria democràtica, de conformitat al que estipula l’article 42.9 
d’aquesta llei.

f) La celebració d’actes efectuats en públic que comportin descrèdit, menyspreu 
o humiliació de les víctimes o dels seus familiars, exaltació de la revolta militar o 
del franquisme, o homenatge o concessió de distincions a les persones físiques o ju-
rídiques que van donar suport a la revolta militar i la Dictadura, de contrari al que 
cerca prevenir l’article 43 d’aquesta llei.

3. Són infraccions greus: 
a) L’incompliment, sense causa justificada, de l’obligació de comunicar el desco-

briment casual d’acord amb l’article 13.
b) El trasllat de restes humanes sense l’autorització prevista en l’article 14.1.
c) L’incompliment dels deures de conservació i manteniment d’un lloc o un itine-

rari de la memòria democràtica de Catalunya, d’acord amb el que hi ha previst en 
l’article 28, quan no constitueixi infracció molt greu, amb independència del que hi 
hagi previst en la legislació del patrimoni cultural.

d) L’obstrucció de l’actuació inspectora de l’administració en matèria de memòria 
democràtica, com també l’omissió del deure d’informació, d’acord amb l’article 28,  
amb relació a un lloc o un itinerari de la memòria democràtica de Catalunya inscrit 
o amb anotació preventiva en el catàleg, amb independència del que hi hagi previst 
en la legislació del patrimoni cultural.

e) La realització de qualsevol obra o intervenció en un lloc o un itinerari de la 
memòria democràtica de Catalunya que afecti fosses de víctimes sense la preceptiva 
autorització i no constitueixi infracció molt greu.

f) L’incompliment de l’obligació prevista en l’article 28.3 de permetre la visita 
pública als llocs o els itineraris de la memòria democràtica de Catalunya.

g) L’incompliment de la prohibició d’exhibir públicament elements contraris a la 
memòria democràtica, d’acord amb l’article 42, una vegada transcorregut el termini 
previst en la disposició addicional primera.

h) El trencament, retirada sense permís o alteració mitjançant pintades, incisions 
o altres marques de plaques, monuments o qualsevol tipus d’element commemoratiu o  
d’homenatge amb la finalitat d’insultar o vexar la memòria dels qui són recordats i 
homenatjats, d’injuriar a les víctimes o de fer apologia o exaltació dels participants, 
instigadors o legitimadors de la revolta militar de 1936 i de la Dictadura franquista.

i) Utilitzar o emetre expressions ofensives, vexatòries o atemptatòries contra la 
dignitat de les víctimes de la Guerra Civil o la Dictadura franquista a qualsevol mit-
jà de comunicació, en discursos o intervencions públiques o a plataformes digitals, 
quan aquesta categoria de conductes no puguin ser tipificades com a delicte d’inci-
tació a l’odi.

4. Són infraccions lleus: 
a) La realització de danys a espais o mobiliari dels llocs o els itineraris de la me-

mòria democràtica de Catalunya, quan no constitueixi infracció greu o molt greu, 
amb independència del que hi hagi previst en la legislació del patrimoni cultural.

b) La realització de qualsevol obra o intervenció en un lloc o un itinerari de la 
memòria democràtica de Catalunya sense la preceptiva autorització, quan no cons-
titueixi infracció greu o molt greu, amb independència del que hi hagi previst en la 
legislació del patrimoni cultural.

c) L’alteració mitjançant pintades, incisions o altres marques de plaques, mo-
numents o qualsevol tipus d’element commemoratiu o d’homenatge quan no tingui 
ànim d’injuriar a les víctimes.
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d) L’obstrucció del dret d’accés als arxius o documents de la Memòria Democrà-
tica de Catalunya.

5. La destrucció de documents de la memòria democràtica de Catalunya, segons 
la descripció que es conté en la present llei, així com d’arxius que continguin infor-
mació sobre la Guerra civil, la Dictadura o l’etapa preautonòmica fins a l’entrada en 
vigor de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979, serà sancionada en els termes 
previstos a la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

Article 69. Agreujament de la qualificació
1. En cas de reincidència les infraccions qualificades inicialment de lleus passa-

ran a qualificar-se de greus i les qualificades inicialment de greus passaran a quali-
ficar-se de molt greus.

2. Hi haurà reincidència per la comissió en el termini d’un any de més d’una in-
fracció de la mateixa naturalesa quan així s’hagi declarat per resolució administra-
tiva ferma.

Article 70. Sancions
1. Les infraccions tipificades en aquesta llei es podran sancionar amb sancions 

pecuniàries i no pecuniàries.
2. Les sancions pecuniàries consistiran en multes de quanties compreses entre 

els imports següents en funció de la gravetat de la infracció: 
a) Per a infraccions molt greus: multa de 10.001 a 150.000 euros.
b) Per a infraccions greus: multa de 2.001 a 10.000 euros.
c) Per a infraccions lleus: multa de 200 a 2.000 euros.
3. Les no pecuniàries seran sancions accessòries i consistiran en la pèrdua del 

dret a obtenir subvencions, bonificacions o ajudes públiques en matèria de memò-
ria democràtica per un període màxim de dos, tres o cinc anys en cas d’infraccions 
lleus, greus o molt greus, respectivament, i en el reintegrament, total o parcial, de la 
subvenció en matèria de memòria democràtica concedida, d’acord amb la normati-
va reguladora de les subvencions de què es tracti. Per a la imposició i la graduació 
d’aquestes sancions accessòries, caldrà ajustar-se a la gravetat dels fets i la seva re-
percussió, d’acord amb el principi de proporcionalitat.

Article 71. Procediment
1. Serà pública l’acció per a denunciar les infraccions en matèria de memòria 

democràtica.
2. Les autoritats que tinguin coneixement d’actuacions que puguin constituir in-

fracció d’acord amb el que hi ha previst en aquesta llei estaran obligades a comuni-
car-ho al Memorial Democràtic.

3. La incoació del procediment es realitzarà per acord de la persona titular de la 
direcció del Memorial Democràtic, d’ofici, bé per iniciativa pròpia o com a conse-
qüència d’ordre superior, petició raonada d’altres òrgans o denúncia de la ciutadania.

4. Per a la imposició de les sancions establertes en aquest títol, se seguiran les 
disposicions de procediment previstes en la normativa, en matèria de règim jurídic 
de l’Administració de la Generalitat i del procediment administratiu sancionador.

Article 72. Competència sancionadora
És competent per a la resolució dels expedients sancionadors per les infraccions 

tipificades en aquesta llei la persona titular de la presidència del Memorial Demo-
cràtic.

Disposicions addicionals

Primera. Retirada d’elements contraris a la memòria democràtica
1. En el termini màxim de sis mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei 

hauran de retirar-se o eliminar-se tots els elements a què es refereix l’article 42. En 
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cas contrari, el Memorial Democràtic incoarà d’ofici el procediment previst en el 
mateix article per a retirar els elements esmentats, tret que siguin de titularitat esta-
tal. En aquest cas, s’actuarà d’acord amb el que hi ha previst en l’article 63 d’aquesta 
llei, dins el marc de les relacions amb l’administració general de l’Estat.

2. Les administracions públiques, en l’exercici de les seves competències respec-
tives, procediran, en el termini de sis mesos a partir de la publicació d’aquesta llei, 
a revisar i invalidar totes les distincions, els nomenaments, els títols honorífics i la 
resta de formes d’exaltació de persones vinculades a la defensa del règim franquista. 
En el termini esmentat es procedirà a realitzar les diligències oportunes que ho cer-
tifiquin. Les certificacions esmentades, les faran públiques les diferents administra-
cions.

Segona. Desaparició de fons documentals
1. En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei es 

designarà, mitjançant acord del Govern, a proposta dels departaments competents 
en matèria de patrimoni documental i de memòria democràtica, una comissió tècni-
ca que realitzarà una investigació sobre la desaparició de fons documentals públics 
a Catalunya durant el període de memòria democràtica que abasta aquesta llei. Les 
conclusions d’aquesta investigació seran públiques.

2. D’acord amb el que hi ha previst en l’article 21.2 d’aquesta llei i sense perju-
dici de la salvaguarda del principi d’unitat arxivística, el Govern emprendrà, en el 
termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, actuacions enca-
minades per tal que el patrimoni documental pertanyent a l’administració de l’Estat 
amb relació a la memòria democràtica de Catalunya que no s’hagi transferit fins la 
data d’entrada en vigor d’aquesta llei, es transfereixi a la Generalitat, a excepció dels 
arxius judicials que es regiran per la normativa específica.

3. El Govern impulsarà les mesures necessàries, en col·laboració amb les admi-
nistracions públiques, per a la recuperació del patrimoni documental vinculat a la 
memòria democràtica confiscat a la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments cata-
lans durant la Guerra civil i la Dictadura franquista que encara no s’hagi transferit 
a la Generalitat de Catalunya.

4. El Consell de la Generalitat impulsarà, amb caràcter urgent, les mesures de 
col·laboració i cooperació amb l’Arxiu General i Històric de Defensa i el Tribunal 
Militar Territorial Tercer a fi de garantir la recuperació i la conservació del fons 
documental dels simulacres de procediments judicials (sumaríssims) incoats per la 
jurisdicció militar de la dictadura franquista a Catalunya, fons que constitueix una 
part essencial del patrimoni documental de la memòria democràtica de Catalunya 
d’acord amb el que hi ha disposat en l’article 20 d’aquesta llei.

Tercera. Inscripció en el Registre Civil de la defunció de víctimes
La Generalitat impulsarà la inscripció de defunció de les víctimes desaparegu-

des, de conformitat amb el que hi ha disposat en la disposició addicional vuitena de 
la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil.

Quarta. Desaparició forçada d’infants i nadons
1. La Generalitat, en col·laboració amb altres administracions i organismes, abor-

darà la desaparició forçada d’infants i nadons, ocorreguda durant el període que 
abasta aquesta llei, de conformitat amb les disposicions de la Llei 16/2020, del 22 de  
desembre, de la desaparició forçada de menors a Catalunya.

Cinquena. Comissió de la veritat
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya sol·licitarà al Govern la creació d’una 

comissió de la veritat, en la línia de les recomanacions de Nacions Unides, per al 
restabliment de la veritat històrica, jurídica i institucional, sobre els fets i els esde-
veniments succeïts durant la guerra civil i la dictadura franquista fins a l’entrada en 
vigor de la Constitució de 1978.

Fascicle segon
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2. El Govern de la Generalitat de Catalunya nomenarà, escoltat el Memorial De-
mocràtic, i en un termini màxim de tres mesos d’ençà de l’entrada en vigor d’aques-
ta llei, una Comissió de la veritat d’àmbit territorial català per fer arribar les seves 
conclusions, fruit de l’anàlisi de la realitat catalana, a la comissió d’àmbit estatal.

3. La Comissió de la veritat estarà integrada per un nombre màxim de 21 mem-
bres, seleccionats entre professionals de diferents disciplines (juristes, historiadors, 
psicòlegs, antropòlegs, arqueòlegs, arxivers, investigadors universitaris, experts en 
violència de gènere), defensors dels drets humans i membres d’entitats memorialis-
tes, que comptin amb una àmplia trajectòria professional i social, respectivament,  
i un reconegut prestigi.

Sisena. Cens d’edificacions, obres i treballs realitzats mitjançant treballs 
forçats
1. El Govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb la resta d’ad-

ministracions públiques, confeccionarà en un termini d’un any des de l’entrada en 
vigor de la present llei, un cens d’edificacions, obres i altres treballs realitzats a Ca-
talunya per membres dels Batallons Disciplinaris de Soldats Treballadors, així com 
per presoners en camps de concentració, Batallons de Treballadors i presoners en 
Colònies Penitenciàries Militaritzades o qualsevol altra fórmula per la qual s’explo-
tés a les víctimes mitjançant treballs forçosos. Aquest cens serà públic i serà posat a 
disposició de qualsevol institució que cerqui elaborar un cens similar d’abast estatal.

2. El Memorial Democràtic inclourà entre els llocs de memòria democràtica els 
diferents indrets en els que les persones sotmeses a treballs forçats van estar retin-
gudes mentre duien a terme els esmentats treballs, obres i edificacions, contribuint 
així a preservar-ne la memòria, senyalitzant i dignificant les seves respectives ubi-
cacions.

Disposicions transitòries

Única. Procediments en tramitació
La tramitació dels procediments en matèria de memòria democràtica iniciats i no 

conclosos a l’entrada en vigor d’aquesta llei es regirà per la normativa i els protocols 
d’actuació en virtut dels quals es van iniciar.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa
Queden derogades la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, 

la Llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones 
desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de 
les fosses comunes, la Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de les víc-
times del franquisme, i totes aquelles disposicions del mateix rang o d’un rang infe-
rior el contingut de les quals s’oposi al que hi ha disposat en aquesta llei.

Disposicions finals

Primera. Autoritzacions
S’autoritza l’Arxiu Nacional de Catalunya perquè actualitzi la llista publicada 

l’endemà de l’entrada en vigor de la Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídi-
ca de les víctimes del franquisme, si té coneixement, per qualsevol causa, de l’exis-
tència de processos que no es contemplessin en la llista inicial, per no haver-se’n 
conservat testimoni en l’arxiu dels tribunals militars a Catalunya o per qualsevol 
altra causa.
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Segona. Modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius  
i documents
Es modifica l’article 38.4 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i docu-

ments, de 13 de juliol, que resta redactat de la manera següent: 
«4. Són infraccions molt greus: 
a) L’incompliment de les obligacions establertes per l’article 8, quan es posi en 

perill immediat la integritat dels documents o es faci impossible recuperar-los.
b) La destrucció de documentació que contravingui a l’article 9 o l’article 13.e), 

quan el valor del bé superi els 60.000 euros.
c) La comissió reiterada d’una mateixa infracció greu.
d) La destrucció de documents de la memòria democràtica de Catalunya, segons 

la descripció feta per la Llei de Memòria Democràtica de Catalunya, com també 
d’arxius que continguin informació sobre la Guerra civil, la Dictadura o l’etapa 
preautonòmica fins a l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 
1979.»

Tercera. Impacte pressupostari
El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

rec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vi-
gor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament 
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Quarta. Desenvolupament reglamentari
El Govern, com també els departaments competents per raó de la matèria, han 

d’aprovar les disposicions necessàries per a desenvolupar i aplicar el que hi ha esta-
blert en aquesta llei.

Quinta. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor vint dies hàbils després que es publiqui en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, diputat, GP PSC-Units

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 13/2021, del 22 de juny, pel qual es regula la Comissió 
de Garantia i Avaluació de Catalunya i el Registre de professionals 
sanitaris objectors de consciència, en desenvolupament de la Llei 
orgànica 3/2021, del 24 de març, de regulació de l’eutanàsia
203-00003/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 7853 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2021, ha 
pres coneixement del Decret llei 13/2021, del 22 de juny, pel qual es regula la Co-
missió de Garantia i Avaluació de Catalunya i el Registre de professionals sanitaris 
objectors de consciència, en desenvolupament de la Llei orgànica 3/2021, del 24 de 
març, de regulació de l’eutanàsia, publicat al DOGC 8443, de 25.06.2021, i ha mani-
festat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 28 de juny de 2021.
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A la Mesa del Parlament
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 22 de juny de 2021, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller de Salut, s’aprova la iniciativa SIG21SLT1100 - Projec-

te de decret llei pel qual es regula la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya 
i el Registre de professionals sanitaris objectors de consciència, en desenvolupament 
de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 22 de juny de 2021.

Decret llei 13/2021, de 22 de juny, pel qual es regula la Comissió 
de Garantia i Avaluació de Catalunya i el Registre de professionals 
sanitaris objectors de consciència, en desenvolupament de la Llei 
orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia.

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que els decrets llei 

siguin promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
La Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia, com s’expo-

sa en el preàmbul, introdueix al nostre ordenament jurídic un nou dret individual, 
el dret a l’eutanàsia. En el mateix preàmbul es defineix el concepte d’eutanàsia com 
«bona mort» o «mort digna», i, més concretament, es refereix a l’eutanàsia activa 
i directa, és a dir, a l’acte deliberat de posar fi a la vida d’una persona, produït en 
compliment de la voluntat expressa de la pròpia persona i per tal d’evitar el seu pa-
timent.

L’objecte de la Llei és regular el dret de totes les persones que compleixin les 
condicions exigides a sol·licitar i rebre l’ajut necessari per morir, el procediment que 
cal seguir i les garanties que s’han d’observar.

Entre les garanties, l’article 17 de la Llei preveu la creació de les comissions de 
garantia i avaluació, que s’hauran de constituir a cada comunitat autònoma com a 
òrgan col·legiat, compost per un mínim de set membres, entre els quals s’han d’in-
cloure professionals sanitaris i juristes, per tal de controlar amb caràcter previ i 
posterior el compliment dels requisits legals per obtenir la prestació de l’ajuda per 
morir i resoldre en via administrativa les reclamacions que es plantegin. Aquestes 
comissions s’han de crear i constituir en el termini de tres mesos, a comptar des de 
l’entrada en vigor d’aquest article. La disposició final quarta de la Llei orgànica es-
mentada estableix que l’article 17 entra en vigor l’endemà de la publicació de la Llei 
al Butlletí Oficial de l’Estat.

D’altra banda, l’article 16 de la mateixa Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de 
regulació de l’eutanàsia, regula l’objecció de consciència dels professionals sanitaris, 
i indica que les administracions sanitàries han de crear un registre de professionals 
sanitaris objectors de consciència amb l’objecte de facilitar la informació necessària 
a l’administració competent per garantir l’adequada gestió de la prestació d’ajuda 
per morir. Afegeix que aquest registre s’ha de sotmetre al principi d’estricta confi-
dencialitat i a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Aquests dos mandats legals, es considera convenient que siguin objecte d’una 
única norma, per raons de normativa sistemàtica i per eficàcia i eficiència. D’acord 
amb això, l’objecte del present Decret llei és la creació i regulació de la Comissió 
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de Garantia i Avaluació del dret a la prestació d’ajuda per morir de Catalunya, així 
com del Registre de professionals sanitaris objectors de consciència per portar a ter-
me l’ajuda per morir; en desenvolupament dels articles 16 i 17 de la Llei orgànica 
3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia.

La regulació de la Comissió de Garantia i Avaluació inclou la seva constitució, 
funcions, composició, sistema de nomenament, durada del mandat i drets i deures 
dels membres. Aquesta regulació pretén garantir una composició pluridisciplinària  
i oberta a la societat i també garantir-ne la independència funcional.

D’altra banda, la regulació de la Comissió és de caràcter urgent, atès que la seva 
constitució i posada en funcionament són indispensables per fer efectiu el dret esta-
blert a la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia, que entra 
en vigor als tres mesos de la publicació de la Llei al Butlletí Oficial de l’Estat.

La regulació del Registre de professionals sanitaris objectors de consciència, a 
banda de donar compliment a l’obligació legal de la seva creació, estableix el procedi-
ment que han de seguir els professionals sanitaris per a la inscripció de la seva decla-
ració d’objecció de consciència amb la finalitat de garantir el més estricte grau d’ob-
servança de les normes que regulen la protecció de dades personals, tenint en compte 
el caràcter especialment sensible de les dades que ha de recollir aquest Registre.

Atès que, per raons d’urgència, aquesta regulació s’ha d’incloure en un decret 
llei, la disposició addicional primera estableix que, als efectes de la seva modifica-
ció, el que es disposa en aquest Decret llei té rang reglamentari, la qual cosa permet 
que les futures modificacions puguin ser aprovades per un decret del Govern.

Tot el que s’ha exposat determina que sigui imprescindible aprovar de forma im-
mediata aquest Decret llei per a la consecució dels objectius que planteja la situació 
descrita amb la celeritat que requereix el termini fixat per la Llei orgànica 3/2021, 
de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia, objectiu que no podria ser assolit mitjan-
çant la tramitació d’un procediment normatiu ordinari.

D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legislatives provi-
sionals, sota la forma de decret llei, en cas d’una necessitat extraordinària i urgent. 
En aquest cas, la necessitat és disposar dels mitjans necessaris per fer efectiu el dret 
establert a la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia, quan 
aquesta entri en vigor.

En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, a proposta del conseller de Salut i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto: 

Capítol 1. Objecte

Article 1. Objecte
L’objecte del present Decret llei és la creació i regulació de la Comissió de Ga-

rantia i Avaluació per fer efectiu el dret a la prestació d’ajuda per morir a Catalunya, 
que adopta la denominació de Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya, així 
com del Registre de professionals sanitaris objectors de consciència per dur a terme 
l’ajuda per morir, d’acord amb el que preveuen els articles 16 i 17 de la Llei orgànica 
3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia.

Capítol 2. Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya

Article 2. Constitució de la Comissió
Es crea la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya, d’acord amb el que 

estableix l’article 17 de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eu-
tanàsia.

La Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya resta adscrita orgànicament 
al departament competent en matèria de salut, mitjançant la direcció general com-
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petent en matèria d’ordenació sanitària, sense perjudici de la seva independència 
funcional.

Article 3. Funcions de la Comissió
A la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya, li corresponen les funcions 

següents: 
a) Les que preveu l’article 18 de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regu-

lació de l’eutanàsia.
b) Actuar com a òrgan consultiu de l’Administració de la Generalitat de Catalu-

nya davant qualsevol dubte o qüestió relativa a l’aplicació o efectivitat del dret a la 
prestació d’ajuda per morir.

c) Qualsevol altra funció anàloga que li correspongui per raó de la seva naturalesa.

Article 4. Composició de la Comissió
4.1 La Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya té la composició següent: 
a) La Presidència 
b) La Vicepresidència
c) Vocalies: en un nombre entre nou i divuit. Les vocalies han d’estar integrades 

per professionals de la medicina, del dret, de la infermeria, de la psicologia, del tre-
ball social i per representants de la societat civil.

d) La Secretaria
4.2 La persona que ocupa la Presidència és escollida pel Ple d’entre els membres 

de la Comissió, per majoria simple.
4.3 La persona que ocupa la Vicepresidència és escollida pel Ple d’entre els 

membres de la Comissió, per majoria simple.
4.4 Les persones que ocupen les vocalies corresponents a professionals de la me-

dicina, de la infermeria, de la psicologia i del treball social han de tenir experiència 
professional acreditada en els àmbits de l’atenció primària, hospitalària, sociosanità-
ria o de la salut mental i disposar de formació en bioètica. Les persones que ocupen 
les vocalies corresponents a professionals del dret han de tenir experiència acredita-
da en el seu àmbit professional, coneixements de dret sanitari i formació en bioètica.

El nomenament de les persones que ocupen les vocalies correspon al conseller o 
consellera del departament competent en matèria de salut, un cop escoltat el Comitè 
de Bioètica de Catalunya.

La meitat de les vocalies corresponents a professionals de la medicina, de la in-
fermeria, de la psicologia i del treball social són nomenades d’entre les persones 
candidates proposades pel Consell de Col·legis Professionals o pel col·legi professio-
nal corresponent. A aquest efecte, les corporacions professionals han de presentar 
tres persones candidates per a cada vocalia professional corresponent.

Les vocalies corresponents a professionals del dret, la resta de vocalies correspo-
nents a professionals de la medicina, de la infermeria, de la psicologia i del treball 
social i les vocalies en representació de la societat civil són nomenades a proposta 
de l’òrgan competent en matèria d’ordenació sanitària del departament competent 
en matèria de salut.

El nomenament ha d’incloure les persones titulars i, respecte de cada una d’elles, 
les persones suplents per als casos d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra cau-
sa justificada.

4.5 La Secretaria l’exerceix un tècnic o tècnica del departament competent en 
matèria de salut o de qualsevol de les entitats que formen part del sector públic de 
salut, designat pel conseller o consellera, que assisteix a les reunions amb veu però 
sense vot.

4.6 El nomenament de les persones membres de la Comissió s’ha d’atenir al prin-
cipi de presentació paritària de dones i d’homes en la seva composició, en els termes 
establerts a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
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4.7 L’eficàcia del nomenament dels membres de la Comissió resta condicionada 
a l’acceptació voluntària i expressa de les persones nomenades, moment en el qual 
assoleixen la condició de membres de la Comissió amb els drets i deures establerts 
a l’article 10.

Article 5. Durada del mandat de les persones membres de la Comissió
5.1 La durada del mandat de les persones que ocupen les vocalies de la Comis-

sió és de sis anys. El càrrec pot ser renovat per sis anys més i no pot excedir de dos 
mandats consecutius.

5.2 Cada dos anys, s’ha de renovar una tercera part de les vocalies.
5.3 En cas de substitució d’un o d’una vocal abans de la finalització del seu man-

dat de sis anys, la durada del mandat de la persona substituta serà igual al temps 
restant del mandat de la persona substituïda.

5.4 La durada del mandat de la Presidència i de la Vicepresidència és de tres 
anys, i pot ser renovat mentre les persones que l’exerceixin mantinguin la condició 
de persones vocals de la Comissió.

5.5 Un cop finalitzada la durada del mandat, les persones membres de la Comis-
sió han de continuar exercint les seves funcions fins que es facin nous nomenaments 
o, si s’escau, fins que es renovi el seu nomenament.

Article 6. Presidència de la Comissió
A la persona que ocupi la Presidència de la Comissió, li corresponen les funcions 

següents: 
a) Exercir la representació de l’òrgan.
b) Convocar les sessions ordinàries i extraordinàries de la Comissió.
c) Designar les persones vocals encarregades de l’estudi de cada cas, d’acord 

amb el que estableix l’article 10.1 de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de re-
gulació de l’eutanàsia.

d) Designar una persona vocal o persones vocals de la Comissió per realitzar la 
proposta d’informe que s’ha de sotmetre a l’aprovació del Ple en cas que no hi hagi 
acord entre els dos membres designats pel president o presidenta de la Comissió per 
a l’estudi d’un cas, d’acord amb la lletra c) d’aquest article.

e) Comunicar la resolució del cas al metge o metgessa responsable.
f) Fixar l’ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si escau, les peticions de 

la resta de persones membres de la Comissió.
g) Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les deliberacions i els 

debats.
h) Aportar la documentació necessària a les reunions de la Comissió.
i) Exercir el vot de qualitat.
j) Comunicar-se amb altres òrgans o ens de l’Administració de la Generalitat 

amb competències que afectin el dret a la prestació d’ajuda per morir.
k) Vetllar per l’execució dels acords adoptats per la Comissió.

Article 7. Vicepresidència de la Comissió
La persona que ocupi la Vicepresidència substitueix el president o la presidenta de 

la Comissió en cas de vacant, absència, malaltia o per qualsevol altra causa justificada.

Article 8. Secretaria de la Comissió
A la persona que exerceixi la Secretaria de la Comissió, li corresponen les fun-

cions següents: 
a) Assistir a les reunions de la Comissió amb veu però sense vot.
b) Preparar la relació dels assumptes que han de servir de base per formar l’or-

dre del dia de cada convocatòria, i la documentació necessària que ha d’aportar el 
president o presidenta a les reunions.

c) Fer la convocatòria de les sessions per ordre de la Presidència.
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d) Rebre les comunicacions, notificacions, peticions o qualsevol tipus d’escrit 
dels membres amb la Comissió.

e) Vetllar per la legalitat formal i material de les actuacions de la Comissió i 
garantir que els procediments i les regles de constitució i adopció d’acords són res-
pectades.

f) Estendre les actes de cada sessió i emetre els certificats dels acords adoptats.
g) Custodiar i arxivar les actes.
h) Facilitar a les persones membres de la Comissió la informació per a l’exercici 

de les seves funcions.
i) Altres funcions inherents a la seva condició.

Article 9. Pèrdua de la condició de membre de la Comissió
Són causes de pèrdua de la condició de membre de la Comissió de Garantia  

i Avaluació de Catalunya: 
a) La renúncia.
b) La defunció.
c) La inhabilitació per sentència ferma.
d) La deixadesa de funcions, previ expedient contradictori.
e) La finalització del mandat

Article 10. Drets i deures de les persones membres de la Comissió 
10.1 Les persones membres de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya 

tenen el dret i el deure d’assistir a les reunions del Ple. Quan, per causa justificada, 
no hi puguin assistir, ho han de comunicar a la Secretaria de la Comissió.

Les persones membres de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya que 
siguin designades pel president o presidenta de la Comissió per a l’estudi de cada 
cas, d’acord amb el que estableix l’article 10.1 de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de 
març, de regulació de l’eutanàsia, tenen el deure de complir les funcions pròpies 
d’aquesta designació.

En cas que les persones membres tinguin una relació administrativa o laboral 
amb l’Administració de la Generalitat o el seu sector públic, les entitats amb les 
quals tinguin la relació administrativa o laboral han de garantir que aquestes puguin 
disposar de la dedicació horària que sigui necessària per assistir a les reunions de la 
Comissió i per desenvolupar correctament les funcions inherents al seu nomenament.

10.2 En cas d’absència o de malaltia i, en general, quan hi concorri alguna causa 
justificada, les persones membres de la Comissió poden ser substituïdes per les per-
sones que siguin les seves suplents.

10.3 Les persones membres de la Comissió tenen dret a demanar en qualsevol mo-
ment informació sobre l’estat de tramitació dels expedients en curs davant la Comissió.

10.4 Les persones membres de la Comissió se sotmeten als principis ètics i les 
regles de conducta establerts a la normativa de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

10.5 Les persones membres de la Comissió actuen en nom propi, no poden atri-
buir-se les funcions de representació de l’òrgan, llevat que expressament els les hagi 
atorgat la mateixa Comissió, i no poden exercir les seves funcions quan hi concorri 
conflicte d’interès.

10.6. Les persones membres de la Comissió tenen el deure de guardar el secret 
sobre el contingut de les deliberacions i de protegir la confidencialitat de les dades 
personals que puguin conèixer en la seva condició de membres de la Comissió.

Article 11. Suport administratiu a la Comissió
11.1 El suport administratiu a la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalu-

nya correspon a l’òrgan competent en matèria d’ordenació sanitària del departament 
competent en matèria de salut.
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11.2 El personal de l’òrgan competent en matèria d’ordenació sanitària al qual 
s’atribueixi la funció de suport administratiu a la Comissió és l’encarregat de prepa-
rar els assumptes de què hagi de conèixer la Comissió i exerceix les funcions admi-
nistratives necessàries per a la continuïtat i el desenvolupament de les competències 
de la Comissió.

Article 12. Independència funcional
La Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya exerceix les seves funcions 

amb plena independència funcional, i sense submissió a instruccions jeràrquiques 
de cap mena.

Article 13. Règim de funcionament de la Comissió
La Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya ha d’elaborar una proposta de 

reglament intern que s’ha d’aprovar per majoria de dos terços dels seus membres i ser 
autoritzada pel departament competent en matèria de salut. Fins que no disposi del 
seu propi reglament, el funcionament de la Comissió s’ha d’ajustar a les regles pre-
vistes a la secció 3a del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octu-
bre, del règim jurídic del sector públic, i al capítol II del títol I de la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Ca-
talunya. En tot cas, aquesta normativa és d’aplicació supletòria al reglament intern.

Article 14. Règim de les sessions de la Comissió
14.1 Les sessions de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya es des-

envolupen, amb caràcter general, de forma presencial; sens perjudici que es puguin 
desenvolupar a distància o de forma mixta, quan així ho estableixi el seu reglament 
intern.

14.2 Les sessions han de ser convocades per la persona titular de la Presidència 
amb una antelació mínima de quinze dies. En cas d’urgència, degudament justifi-
cada en la mateixa convocatòria, es poden convocar amb una antelació mínima de 
dos dies.

14.3 La convocatòria de les sessions i totes les notificacions i comunicacions 
derivades del funcionament de la Comissió s’han d’efectuar per mitjans electrònics.

Article 15. Drets d’assistència i remuneracions per informes
15.1 El personal extern que tingui la condició de membre de la Comissió de Ga-

rantia i Avaluació de Catalunya, entès aquest com el personal que no resti vinculat 
per una relació administrativa o laboral amb l’Administració de la Generalitat o el 
seu sector públic, pot percebre els drets d’assistència per la concurrència a les reu-
nions de la Comissió que es determinin per Acord del Govern, d’acord amb la nor-
mativa vigent d’indemnitzacions per raó de servei de la Generalitat de Catalunya.

15.2 Les persones vocals de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya 
que siguin designades pel president o presidenta de la Comissió per a l’estudi de 
cada cas, d’acord amb l’article 6 c) del present Decret llei, poden percebre una com-
pensació econòmica per cada estudi, que es determini per acord del Govern.

15.3 En cas que no hi hagi acord entre les dues persones vocals designades pel 
president o presidenta de la Comissió per a l’estudi d’un cas, d’acord amb l’article 
6 c) del present Decret llei, la persona vocal o les persones vocals de la Comissió 
designades pel president o la presidenta de la Comissió per realitzar la proposta 
d’informe que s’ha de sotmetre a l’aprovació del Ple poden percebre la compensació 
econòmica per aquest informe que es determini per acord del Govern.

Article 16. Tractament de la documentació de la Comissió de Garanties 
i Avaluació de Catalunya
16.1 El tractament de la informació de caràcter personal en l’exercici de les fun-

cions de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya s’ha de realitzar d’acord 
amb el que disposen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Con-
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sell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que 
fa referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes da-
des i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de 
dades), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, i el que estableix la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, 
de regulació de l’Eutanàsia.

16.2 La documentació relacionada amb el procediment de prestació d’ajuda per 
morir, a què fa referència l’apartat 1, s’integra en un tractament, del qual és titular 
el departament competent en matèria de salut, amb la finalitat d’exercir les funcions 
establertes a l’article 18 de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de 
l’eutanàsia, i que preveu especialment mesures per limitar l’accés a la informació a 
aquelles persones que hi estiguin autoritzades, tant en els casos en què la sol·licitud 
de la prestació s’estigui tramitant com en aquells en què ja hagi finalitzat.

16.3 Les persones membres de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya 
han de subscriure un compromís de confidencialitat en relació amb la informació a 
què tenen accés en l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes.

Capítol 3. Registre de professionals sanitaris objectors de consciència 
per dur a terme la prestació d’ajuda per morir de Catalunya

Article 17. Creació del Registre 
Es crea el Registre de professionals sanitaris objectors de consciència per dur a 

terme la prestació d’ajuda per morir de Catalunya, en compliment de l’article 16 de 
la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia, del qual és titular 
el departament competent en matèria de salut.

Article 18. Finalitats del Registre
El Registre de professionals sanitaris objectors de consciència per dur a terme la 

prestació d’ajuda per morir de Catalunya té les finalitats següents: 
a) Recollir i custodiar les dades personals d’identificació dels professionals sani-

taris que declarin la seva objecció de consciència per realitzar la prestació de l’ajuda 
per morir, així com els documents que siguin suport d’aquesta declaració.

b) Facilitar a les entitats gestores dels centres sanitaris responsables de fer efectiva 
la prestació de l’ajuda per morir les dades necessàries i suficients sobre els professio-
nals que hagin declarat la seva objecció de consciència amb la finalitat de gestionar 
la prestació sota criteris de la més estricta confidencialitat.

Article 19. Abast objectiu i subjectiu del Registre
19.1 En el Registre s’han d’inscriure les declaracions d’objecció de consciència 

per dur a terme la prestació d’ajuda per morir que efectuïn els professionals sanitaris 
directament implicats en la prestació d’ajuda per morir i que prestin els seus serveis 
a Catalunya.

19.2 Als efectes d’inscripció en el Registre, s’entén que són professionals sanita-
ris directament implicats en la prestació d’ajuda per morir el personal mèdic, el per-
sonal d’infermeria, el personal titulat en psicologia i el personal farmacèutic.

19.3 S’inscriu en el Registre la declaració que formulin les persones objectores, 
en la qual han de constar les dades d’identificació i contacte que siguin estrictament 
necessàries per a les finalitats del tractament, la professió, i si escau l’especialitat, i 
el centre o centres sanitaris on presta serveis. Així mateix, ha de constar la data de 
sol·licitud d’inscripció, i també la data en què s’efectua la inscripció en el Registre 
d’acord amb el procediment previst a l’article següent.

En qualsevol moment es pot revocar l’objecció de consciència registrada, en les 
mateixes condicions en què es va sol·licitar la inscripció, i incorporar al Registre el 
document de revocació, en el qual ha de constar la data en què es formula i la data 
en què es fa efectiu.
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19.4 Les dades que es registren s’han de mantenir permanentment actualitzades, 
i s’han d’efectuar les modificacions que escaigui per mitjans segurs establerts pel 
departament competent en matèria de salut.

19.5 No és objecte d’inscripció en el Registre la decisió d’una persona professio-
nal sanitària de no realitzar la prestació d’ajuda per morir relativa a un cas concret. 
Aquesta decisió ha de ser comunicada a la persona responsable del centre sanitari 
en què s’estigui duent a terme el procés d’ajuda per morir, amb la suficient antelació 
per no afectar la prestació sol·licitada, i als efectes que es realitzin les actuacions ne-
cessàries per poder fer-la efectiva.

Article 20. Procediment d’inscripció al Registre
20.1 El procediment d’inscripció de la declaració d’objecció de consciència al 

Registre s’inicia a sol·licitud de la persona interessada.
20.2 La sol·licitud s’ha d’adreçar a l’òrgan competent en matèria de professionals 

de la salut del departament competent en matèria de salut, ha d’incloure les dades 
obligatòries que estableix l’article 19.3 i s’ha de presentar, per via telemàtica, mit-
jançant el model normalitzat disponible al portal únic per a les empreses (http://ca-
nalempresa.gencat.cat) al qual es pot accedir també des de la seu electrònica de la 
Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat).

20.3 La identificació i la signatura electrònica de la persona sol·licitant s’ha 
d’efectuar a través dels sistemes d’identificació i signatura electrònica admesos per 
la seu electrònica, d’acord amb els criteris establerts a la normativa reguladora de la 
identificació i la signatura electrònica en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i del seu sector públic.

20.4 Correspon a l’òrgan competent en matèria de professionals de la salut del 
departament competent en matèria de salut comprovar les dades declarades i el 
compliment dels requisits establerts. A aquest efecte, pot completar i verificar les 
dades presentades, amb subjecció a les normes de confidencialitat i protecció de 
dades, accedint a d’altres registres de l’Administració o registres dels col·legis pro-
fessionals.

L’òrgan competent en matèria de professionals de la salut del departament com-
petent en matèria de salut procedeix a la inscripció de la declaració d’objecció de 
consciència sol·licitada i gestiona l’emissió del document que ho acredita, el qual es 
pot descarregar telemàticament des de la seu electrònica de la Generalitat de Cata-
lunya.

20.5 El mateix procediment se segueix per a la modificació de les dades registra-
des i per a la inscripció de la revocació de la declaració registrada.

Article 21. Accés al Registre i obtenció de certificats
21.1 El Registre és confidencial i no té caràcter públic; de manera que només hi 

poden accedir les autoritats sanitàries i les entitats gestores dels centres sanitaris 
responsables de fer efectiva la prestació de l’ajuda per morir amb la finalitat de pla-
nificar i fer efectiu el dret a la prestació de l’ajuda a morir, sempre sota el principi de 
confidencialitat i amb limitació a la informació estrictament necessària per complir 
amb les seves funcions.

21.2 Les entitats gestores dels centres sanitaris responsables de fer efectiva la 
prestació de l’ajuda per morir han d’accedir al Registre d’acord amb els protocols 
que estableixi el departament competent en matèria de salut, els quals han de garan-
tir la confidencialitat i la protecció de les dades personals.

21.3 Les persones que hi puguin accedir en exercici de les seves funcions han 
de subscriure un compromís de confidencialitat en relació amb la informació a què 
tinguin accés.

21.4 Les persones titulars de les dades inscrites, prèvia verificació de la seva 
identitat, poden consultar les dades inscrites i obtenir certificat de la declaració ins-
crita.
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Article 22. Protecció de dades
22.1 El tractament de les dades que integren el Registre s’ha d’ajustar al Regla-

ment general de protecció de dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el que estableix la Llei 
orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia, i ha de preveure espe-
cialment mesures per limitar i controlar l’accés a la informació a aquelles persones 
que hi estiguin autoritzades.

22.2 Les persones professionals inscrites en el Registre poden exercir els seus 
drets en matèria de protecció de dades davant el responsable del tractament de da-
des que és la persona titular de la Secretaria General del departament competent en 
matèria de salut.

Article 23. Suport tècnic al Registre
23.1 El suport tècnic al Registre correspon a l’òrgan competent en matèria de 

professionals de la salut, del departament competent en matèria de salut.
23.2 El personal de l’òrgan competent en matèria de professionals de la salut al 

qual s’atribueixi la funció de suport tècnic al Registre és l’encarregat d’exercir les 
funcions necessàries per al correcte funcionament del Registre.

Disposicions addicionals

Primera. Rang reglamentari
Les previsions del que es disposa en aquest Decret llei tenen rang reglamentari 

als efectes de la seva modificació, el seu desplegament i la seva derogació.

Segona. Constitució de la Comissió de Garantia i Avaluació de 
Catalunya
El primer nomenament dels membres de la Comissió de Garantia i Avaluació de 

Catalunya per a la constitució de l’òrgan, sense perjudici del que estableix l’article 
4 d’aquest Decret llei per a successius nomenaments, s’ha d’ajustar a les regles se-
güents: 

a) Les vocalies han d’estar compostes per onze membres: tres professionals de 
la medicina, tres professionals del dret, dos professionals de la infermeria, un pro-
fessional de la psicologia, un professional del treball social i un representant de la 
societat civil.

b) De les tres persones professionals de la medicina, dues han de ser proposa-
des d’acord amb les candidatures presentades pel Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya.

c) De les dues persones professionals de la infermeria, una ha de ser proposada 
d’acord amb les candidatures presentades pel Consell de Col·legis d’Infermeres i In-
fermers de Catalunya.

d) Les tres persones professionals del dret, la resta de persones professionals de 
la medicina i la infermeria i la persona en representació de la societat civil han de ser 
proposades per la persona titular de la Direcció General competent en matèria d’or-
denació sanitària del Departament de salut.

e) La persona professional de la psicologia ha de ser proposada d’acord amb les 
candidatures presentades pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

f) La persona professional del treball social ha de ser proposada d’acord amb les 
candidatures presentades pel Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

g) El secretari o secretària ha de ser un tècnic o tècnica del Departament de sa-
lut o de qualsevol de les entitats que formen part del sector públic de salut, designat 
pel conseller o consellera.
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Tercera. Durada del primer mandat de les primeres persones vocals  
de la Comissió
Sense perjudici del que estableix l’article 3.1 d’aquest Decret llei, el primer man-

dat de les persones vocals de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya s’ha 
d’ajustar a les regles següents: 

a) La durada del mandat d’un terç es limita a dos anys.
b) La durada del mandat d’un altre terç es limita a quatre anys.
c) La durada del mandat del terç restant és de sis anys.
A la finalització d’aquests mandats, les persones vocals de la Comissió de Garan-

tia i Avaluació de Catalunya poden ser nomenades per un nou mandat amb la durada 
establerta a l’article 5.1 d’aquest Decret llei.

Disposicions finals

Primera. Establiment del model específic de sol·licitud d’inscripció  
al Registre de professionals sanitaris objectors de consciència per dur 
a terme la prestació d’ajuda per morir de Catalunya
Als efectes del que estableix l’article 20.1, el departament competent en ma-

tèria de salut resta facultat per establir un model específic de sol·licitud que serà 
d’ús obligatori de conformitat amb el que estableix l’article 66.6 de la Llei 39/2015,  
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Segona. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s’apliqui aquest Decret llei coo-
perin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 22 de juny de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat; Josep Maria Argimon Pa-

llàs, conseller de Salut

Antecedents del Decret llei
1. Certificat, de l’advocada en cap del Departament de Salut, d’autentificació de 

la documentació tramesa i índex.
2. Sol·licitud tramitació Decret llei al secretari del Govern.
3. Informe justificatiu del Departament de Salut (Informe article 38.3 de la llei 

13/2008, del 5 de novembre).
4. Memòria econòmica
5. Informe justificatiu del cost del informes de la Comissió de Garantia i Avalua-

ció i dels drets d’assistència al Ple.
6. Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
7. Informe de Direcció General de Pressupostos.
8. Informe jurídic.
9. Text aprovat a la sessió del Govern del 22 de juny de 2021.
10. Ordre d’inserció DOGC.
11. Certificat del secretari del Govern de l’aprovació a la sessió del Govern del 

dia 22 de juny de 2021.
12. Decret llei 13/2021, de 22 de juny, publicat al DOGC 8443, de 25 de juny de 

2021.

N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Decret llei 14/2021, del 22 de juny, pel qual es modifica  
la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra, per tal d’introduir-hi la tipificació com  
a infracció de determinades conductes d’assetjament i l’establiment 
de la descripció dels elements que integren la uniformitat del cos  
de Mossos d’Esquadra, i pel qual es modifica la disposició transitòria 
setena de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions 
de l’esport, per deixar en suspens la vigència dels apartats 1 i 3 
d’aquesta Llei
203-00004/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 8464 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2021, ha 
pres coneixement del Decret llei 14/2021, del 22 de juny, pel qual es modifica la Llei 
10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, per 
tal d’introduir-hi la tipificació com a infracció de determinades conductes d’asset-
jament i l’establiment de la descripció dels elements que integren la uniformitat del 
cos de Mossos d’Esquadra, i pel qual es modifica la disposició transitòria setena de 
la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, per deixar 
en suspens la vigència dels apartats 1 i 3 d’aquesta Llei, publicat al DOGC 8443, de 
25.06.2021, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli 
pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el 
dia 28 de juny de 2021.

A la Mesa del Parlament
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 22 de juny de 2021, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller d’Interior, s’aprova la iniciativa SIG21INT1092 - Pro-

jecte de decret llei pel qual es modifica la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, per tal d’introduir-hi la tipificació com a 
infracció de determinades conductes d’assetjament i l’establiment de la descripció 
dels elements que integren la uniformitat del cos de Mossos d’Esquadra, i pel qual 
es modifica la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exer-
cici de les professions de l’esport, per deixar en suspens la vigència dels apartats 1 
i 3 d’aquesta Llei.

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb la consellera de la Presidència.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 22 de juny de 2021.

Decret llei 14/2021, de 22 de juny, pel qual es modifica la Llei 10/1994, 
d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, 
per tal d’introduir-hi la tipificació com a infracció de determinades 
conductes d’assetjament i l’establiment de la descripció dels elements 
que integren la uniformitat del cos de Mossos d’Esquadra, i pel qual es 
modifica la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, 
de l’exercici de les professions de l’esport, per deixar en suspens la 
vigència dels apartats 1 i 3 d’aquesta Llei.

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb tot això, promulgo el següent
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Decret llei

Exposició de motius
La Generalitat de Catalunya, fent ús de la competència que li atribueix l’article 

164 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya en matèria de seguretat pública, va apro-
var la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra 
que va regular aquest cos policial.

El context social i jurídic des de la seva entrada en vigor ha estat objecte de 
canvis significatius que fan necessari fer modificacions en el seu articulat de forma 
urgent per poder aplicar les disposicions normatives que en defensa de la igualtat 
efectiva s’han adoptat des de diferents àmbits sectorials i que cal aplicar de forma 
especialment exemplar en els garants de la seguretat pública.

En aquest sentit, la necessitat d’afrontar la greu situació de pandèmia actual, amb 
limitacions i restriccions excepcionals a les activitats de la ciutadania, requereix 
adoptar, de manera urgent i inajornable, totes les mesures necessàries per garantir 
el millor funcionament del servei públic policial, assegurant la corresponent tipifi-
cació i prevenció de les conductes exposades i garantint els drets de la ciutadania 
en aquests moments de limitacions per causa de la pandèmia i el ple compliment 
dels principis de legalitat i seguretat jurídica, que tanta transcendència presenten en 
l’àmbit disciplinari.

Així mateix, cal no oblidar també que l’entrada en vigor de la Llei 17/2015, de 
21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes, ha suposat, per a les institu-
cions i l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el seu article 18.3, l’obligació 
d’aprovar un protocol de prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó 
de sexe. En aquest sentit, en data 30 de juliol de 2020, el Comitè de Seguretat i Sa-
lut Laboral del cos de Mossos d’Esquadra va aprovar el Protocol per a la prevenció, 
la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del 
sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra. L’aprovació d’aquest Protocol també ha fet palesa la necessitat 
de tipificar de manera adequada aquests comportaments per tal de garantir una jus-
ta protecció de totes les treballadores i treballadors del cos de Mossos d’Esquadra.

En aquesta mateixa línia, cal esmentar també la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia que té l’objectiu de desenvolupar i 
garantir els drets de LGTBl i evitar-los situacions de discriminació i violència, per 
a assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena 
llibertat; l’article 95, apartat 2 b), del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i l’ar-
ticle 21 de la recent Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-dis-
criminació.

Per poder implementar de forma immediata i efectiva tot el corpus normatiu es-
mentat i dotar de seguretat jurídica a tots els agents implicats es fa necessari tipificar 
les conductes constitutives d’assetjament per motius racials o ètnics, religiosos o de 
conviccions, discapacitat, edat, assetjament moral, sexual i per raó de sexe, orienta-
ció sexual o identitat de gènere, que resulten del tot intolerables en un cos policial 
modern i propi d’una societat democràtica.

La nova regulació que ara s’introdueix també fou informada favorablement pel 
Consell de la Policia, en la sessió de 22 de gener de 2021.

En definitiva, doncs, la necessitat de garantir una protecció adequada dels mem-
bres del cos de Mossos d’Esquadra i de tota la ciutadania davant les conductes abans 
descrites fa necessari actualitzar de forma urgent i inajornable la normativa en ma-
tèria disciplinària del cos de Mossos d’Esquadra modificant l’article 68.1 de la Llei 
10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

D’altra banda, el present Decret llei també pretén satisfer la necessitat de dis-
posar d’un marc normatiu que permeti una revisió i una actualització àgils dels 
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elements que integren la uniformitat de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra per tal de garantir la seva adequació constant a les necessitats canviants del 
servei. Cal poder donar una resposta immediata a situacions imprevistes on es faci 
necessària la incorporació de nous components que donin resposta a les necessitats 
i obligacions sanitàries com els guants i mascaretes quirúrgiques, i també per asse-
gurar que queda garantida la uniformitat del cos de forma igualitària.

La consolidació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, amb el seu 
ple desplegament, com a policia integral i pròpia de Catalunya, i com a institució 
històrica del país arrelada a la seva societat, va requerir la regulació corresponent 
dels elements que integren la seva uniformitat, que es va dur a terme mitjançant el 
Decret 184/1995, de 13 de juny, i la Instrucció sobre la imatge corporativa del cos 
de Mossos d’Esquadra, de 22 de desembre de 1997.

Tanmateix, atès el temps transcorregut, la descripció dels elements que integren 
la uniformitat del cos de Mossos d’Esquadra que estableix aquest marc normatiu ja 
no s’ajusta a les necessitats actuals del servei policial, molt especialment pel que fa 
a la uniformitat de treball operatiu, respecte a la qual cal iniciar, amb caràcter im-
mediat, la seva progressiva substitució.

La imatge personal desenvolupa un paper molt important en la percepció que té 
la ciutadania de les forces i cossos de seguretat. La imatge dels membres del cos de 
Mossos d’Esquadra ha de transmetre confiança i seguretat a la ciutadania i l’atenció 
policial s’ha d’ajustar al valor de l’exemplaritat. La imatge està directament relacio-
nada amb el seguiment de les pautes i les directrius comunes que aportin a tots els 
seus agents l’homogeneïtat, la neutralitat i la imparcialitat necessàries per a l’exer-
cici correcte de les tasques assignades. Aquesta imatge és cabdal a l’hora de donar 
un servei de qualitat i excel·lència a la ciutadania i es projecta a través d’aspectes tan 
diferents com la uniformitat, l’aspecte físic dels i de les agents, els comportaments, 
els procediments policials i la comunicació, que, d’acord amb l’ordenament jurídic, 
conformen la imatge que institucionalment representa l’organització policial.

Amb tot, la uniformitat també desenvolupa una altra funció transcendental en 
la prestació del servei policial: ha de garantir la protecció dels membres del cos de 
Mossos d’Esquadra, el seu confort i salut laboral, i alhora ha de resultar plenament 
adaptable a les característiques i requeriments de les diferents tasques operatives 
del servei policial.

En aquest sentit, els cossos i forces de seguretat es poden trobar davant de situa-
cions tan excepcionals com la que es pateix en aquests moments amb la pandèmia 
de la COVID-19 i, actualment, el marc normatiu no disposa de la flexibilitat neces-
sària per agilitzar i gestionar la incorporació de nous elements en la regulació dels 
uniformes reglamentaris per garantir la seguretat individual i col·lectiva dels agents 
del cos de Mossos d’Esquadra i de tota la ciutadania.

En conseqüència, la normativa reguladora de la uniformitat de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra s’ha de dotar de noves eines que agilitzin les possi-
bles i necessàries modificacions de la seva uniformitat per afrontar situacions excep-
cionals com l’actual, i permetre així la incorporació de nous elements (com guants, 
mascaretes, nous teixits i altres).

Per tant, es considera una necessitat peremptòria i del tot inajornable autoritzar 
el conseller d’Interior a establir la descripció, mitjançant una ordre i de conformitat 
amb l’article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Ge-
neralitat i del Govern, dels elements que integren la uniformitat del cos de Mossos 
d’Esquadra, per tal de garantir-ne l’adequació constant a les necessitats canviants 
del servei, l’efectivitat policial, la salut i protecció dels membres del cos, la pers-
pectiva de gènere i la seva identificació corresponent i, en definitiva, la millora del 
sistema de seguretat pública. Així mateix, cal iniciar, amb caràcter immediat, totes 
les actuacions necessàries per procedir a la progressiva substitució dels elements de 
la uniformitat que menys s’ajusta a les necessitats actuals del servei policial, concre-
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tament, de la uniformitat de treball operatiu, que constitueix ara com ara un obsta-
cle que cal remoure amb caràcter immediat per a una prestació adequada del servei 
públic policial.

D’altra banda, l’article 222 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impos-
tos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, so-
bre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de 
diòxid de carboni, va introduir a la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport, entre d’altres qüestions, una disposició transitòria setena mit-
jançant la qual es deixava en suspens el règim sancionador, pel que feia a determi-
nades infraccions administratives de l’àmbit de l’esport respecte dels professionals 
del sector del salvament i socorrisme aquàtic, inicialment fins l’1 de gener de 2019.

Aquesta suspensió temporal va ser objecte d’una primera ampliació fins al 30 de 
setembre de 2019 mitjançant el Decret llei 11/2019, de 4 de juny, de modificació de 
la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport, l’exposició de motius del qual justificava la mesura en el co-
neixement que el nombre de professionals inscrits al Registre Oficial de Professio-
nals de l’Esport de Catalunya i en actiu per desenvolupar les tasques de salvament i 
socorrisme, en aquell moment, era insuficient per atendre tota la demanda requerida 
per a la temporada estival, cosa que feia perillar la seguretat de les persones usuàries 
de les corresponents instal·lacions, recintes i platges del territori català.

Però arribat el moment de posar fi a aquella situació transitòria, la crisi sanitària 
i econòmica generada com a conseqüència de la COVID-19 va obligar el Govern de 
la Generalitat a adoptar amb caràcter urgent també en l’àmbit de l’esport diferents 
mesures amb l’objectiu de pal·liar els greus efectes generats per la pandèmia.

En aquest sentit, i entre d’altres, el Decret llei 20/2020, de 26 de maig, pel qual 
s’adopten diverses mesures en matèria d’esports com a conseqüència de l’estat d’alar-
ma decretat per raó de la COVID-19, va establir una segona ampliació del precitat 
règim sancionador fins al 30 de setembre de 2020, fonamentat, aleshores segons la 
seva exposició de motius, en la situació provocada per l’acció de la  COVID-19 pel 
que fa a la incertesa de les condicions en què s’havia de produir l’obertura de pis-
cines i platges aquell estiu, la qual cosa obligava a prendre mesures excepcionals 
quant a la contractació de socorristes en activitats aquàtiques per a aquella tempo-
rada.

En els moments actuals, s’ha constatat que malgrat el gran nombre de professio-
nals del sector concret de salvament i socorrisme inscrits en el Registre Oficial de 
professionals de l’Esport de Catalunya, no tots ells es troben en situació d’actiu com 
a socorristes o amb disponibilitat per actuar com a tals en aquesta propera tempo-
rada d’estiu 2021.

Aquesta situació pot comportar que no es puguin atendre totes les necessitats de 
socorristes previstes per la imminent temporada d’estiu, fet que posaria en perill la 
seguretat de les persones usuàries de les corresponents instal·lacions i platges del 
territori català.

Malgrat que aquests darrers anys s’ha anat conscienciant el sector, la pandèmia 
de la COVID-19 i les mesures adoptades per evitar-ne la propagació han suposat a 
més que molts dels professionals hagin pogut veure restringida durant aquest pe-
ríode la possibilitat d’acreditar tots els requisits normativament exigibles per poder 
inscriure’s al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya.

Per aquest motiu, s’estima del tot necessari i urgent ampliar el termini de suspen-
sió fins al 30 de setembre de 2021 únicament per als professionals del sector esmentat 
i adoptar aquesta mesura per la via extraordinària del decret llei i possibilitar així que, 
durant aquest nou període de temps, l’incompliment de les obligacions previstes a la 
dita Llei 3/2008 no comporti la consegüent sanció administrativa, la qual cosa perju-
dicaria greument el sector afectat.
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Aquest Decret llei ha d’entrar en vigor el mateix dia en què es publiqui, per raó 
de la matèria i de la seva especial urgència.

Per tot això, fent ús de l’autorització concedida a l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia, a proposta de la consellera de la Presidència i del conseller d’Interior i amb 
la deliberació prèvia del Govern,

Decreto: 

Article 1. Modificació de l’article 68.1 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
Es fa una nova redacció de l’article 68.1 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la 

Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, que queda redactat de la manera se-
güent: 

«–1. Són faltes molt greus: 
a) L’incompliment del deure de fidelitat a la Constitució o a l’Estatut en l’exercici 

de les funcions.
b) Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llen-

gua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social.

b.bis) L’assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, disca-
pacitat, edat i l’assetjament moral, sexual i per raó de sexe, orientació sexual o iden-
titat de gènere.

c) L’obstaculització de l’exercici de les llibertats públiques i dels drets sindicals.
d) La inflicció de tortures o maltractaments, la instigació a cometre aquests actes o  

el fet de col·laborar-hi o tolerar-los, i també qualsevol actuació abusiva, arbitrària  
o discriminatòria que impliqui violència física o moral.

e) Haver estat condemnat per qualsevol conducta o actuació constitutives de de-
licte dolós amb pena privativa de llibertat o per qualsevol infracció penal de furt o 
estafa.

f) Qualsevol acte de prevaricació o suborn i el fet de no evitar-lo o denunciar-lo.
g) L’abandonament del servei.
h) La insubordinació individual o col·lectiva envers les autoritats o els comanda-

ments de qui es depèn, amb motiu de la desobediència a les instruccions legítimes 
donades per aquests.

i) La denegació d’auxili i la manca d’intervenció urgent en qualsevol fet en què 
l’actuació sigui obligada o convenient.

j) La pèrdua de les armes o el fet que siguin sostretes per negligència inexcusable.
k) El mal ús de l’arma reglamentària o dels distintius del càrrec sense cap causa 

que ho justifiqui.
l) La participació en vagues, en accions substitutives d’aquestes o en actuacions 

concertades amb la finalitat d’alterar el funcionament normal dels serveis.
m) La publicació o la utilització indeguda de secrets declarats oficials per llei o 

qualificats com a tals, i la violació del secret professional.
n) La manca de rendiment manifesta, reiterada i no justificada, i també l’apatia, 

la desídia o el desinterès en el compliment dels deures, si constitueixen conducta 
continuada o ocasionen un perjudici greu a la ciutadania o a l’eficàcia dels serveis.

o) L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats, si dona lloc a una si-
tuació d’incompatibilitat.

p) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus en el patrimo-
ni i els béns de la Generalitat o d’altres administracions públiques.

q) L’ocultació o l’alteració d’una prova amb la finalitat de perjudicar o d’ajudar 
l’encausat.

r) La falsificació, la sostracció, la simulació o la destrucció de documents del ser-
vei sota custòdia pròpia o de qualsevol altre funcionari.
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s) Trobar-se en situació d’embriaguesa o bé consumir drogues tòxiques, estupe-
faents o substàncies psicòtropes durant el servei o habitualment, i negar-se a sotme-
tre’s a les proves tècniques pertinents. S’entén que existeix habitualitat quan han estat 
acreditats tres episodis, o més, d’embriaguesa o de consum de drogues tòxiques, es-
tupefaents o substàncies psicòtropes en el termini d’un any, o quan ho acreditin in-
formes analítics resultants de les proves tècniques dutes a terme.

t) La conculcació dels drets dels detinguts o els presos custodiats i el fet de sub-
ministrar-los drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicòtropes o begudes al-
cohòliques.

u) La reincidència en la comissió de tres faltes greus.
v) La manca de col·laboració manifesta amb membres dels altres cossos de po-

licia, en els casos en què s’hagi de prestar, de conformitat amb la legislació vigent.
x) Qualsevol altra conducta tipificada com a molt greu en la legislació general de 

la funció pública de la Generalitat.
–2. Així mateix, són faltes molt greus, als efectes del que estableix la Llei orgà-

nica 4/1997, de 4 d’agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les 
forces i els cossos de seguretat en llocs públics: 

a) L’alteració o la manipulació d’imatges i de sons enregistrats, sempre que no 
constitueixin delicte.

b) La cessió, la transmissió o la revelació a terceres persones no autoritzades, per 
qualsevol mitjà i amb qualssevol ànim i finalitat, dels suports originals dels enregis-
traments o les seves còpies, de manera íntegra o parcial.

c) La reproducció d’imatges i de sons enregistrats amb finalitats diferents de les 
establertes per la Llei orgànica 4/1997.

d) La utilització d’imatges i de sons enregistrats o dels mitjans tècnics d’enre-
gistrament afectes al servei per a finalitats diferents de les establertes per la Llei 
orgànica 4/1997.»

Article 2. Modificació de la disposició final primera de la Llei 10/1994, 
d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
Es modifica la disposició final primera de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la 

Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, que queda redactada de la manera 
següent: 

«Es faculta el Govern de la Generalitat per dictar el desplegament reglamentari 
d’aquesta Llei i la persona titular del departament competent en matèria de seguretat 
pública per fer, mitjançant una ordre, el desplegament reglamentari per establir la 
descripció dels elements que integren la uniformitat del cos de Mossos d’Esquadra  
i aquells altres desplegaments per als quals estigui expressament habilitat.»

Article 3. Substitució dels elements que integren l’uniforme de treball 
operatiu
El Departament competent en matèria de seguretat pública ha d’iniciar totes les 

actuacions necessàries per tal de procedir a la substitució progressiva dels elements 
que integren l’uniforme de treball operatiu, previstos a l’apartat 3 de l’annex 1 del 
Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els dis-
tintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra, pels elements que es descriuen a l’annex d’aquest 
Decret llei o els que es determinin per ordre del titular del departament competent 
en matèria de seguretat pública, que pot modificar les especificacions d’aquest an-
nex i les establertes en el Decret 184/1995.

Article 4. Modificació de la disposició transitòria setena de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Es modifica la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de 

l’exercici de les professions de l’esport, que queda redactada de la manera següent: 
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«Disposició transitòria setena. Règim temporal de suspensió de la vigència del 
règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives respecte 
dels professionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic.

»1. A partir de l’1 d’octubre de 2020 i fins al 30 de setembre 2021, resta en sus-
pens la vigència dels apartats 1 i 3 de l’article 13 d’aquesta Llei pel que respecta als 
professionals de salvament i socorrisme aquàtic. Tanmateix, es manté la vigència de 
les infraccions tipificades en els epígrafs c i d de l’apartat 1 del dit article, relatius 
a l’obligació de col·legiació en el cas que sigui obligatòria i a la no-contractació de 
l’assegurança preceptiva.

»2. L’òrgan competent ha de resoldre d’ofici la finalització, per sobreseïment, 
dels expedients sancionadors que estiguin en tramitació en el moment de l’entrada 
en vigor de la present disposició transitòria per fets que no serien constitutius d’in-
fracció administrativa, d’acord amb el règim temporal de suspensió de vigència es-
tablert per l’apartat 1.»

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 
cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 22 de juny de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Laura Vilagrà 

Pons, consellera de la Presidència; Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Annex. Descripció dels elements que integren l’uniforme de treball 
operatiu de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra

Integren l’uniforme de treball operatiu de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, entre d’altres, els següents elements: 

a) Pantalons de teixit tècnic de color blau marí fosc amb folre desmuntable tèrmic.
b) Camisa de teixit tècnic de color blau marí fosc amb màniga curta i llarga.
c) Caçadora de teixit tècnic de color blau marí fosc.
d) Gorra operativa de teixit tècnic de color blau marí fosc.
S’hi poden incorporar també altres elements de seguretat i prevenció de color 

blau marí fosc (com mascaretes o guants, entre d’altres).
Es mantenen la resta dels elements que integren l’uniforme de conformitat amb 

el Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els 
distintius, les salutacions i la identificació del Cos de la Policia de la Generali-
tat-Mossos d’Esquadra.

Antecedents del Decret llei
1. Text del Decret llei, versió catalana.
2. Text del Decret llei, versió castellana.
3. Comunicació al secretari del Govern de l’inici de la tramitació del Projecte 

de decret llei.
4. Memòria justificativa del secretari general del Departament d’Interior.
5. Memòria justificativa del Consell Català de l’Esport.
6. Memòria econòmica.
7. Certificat del Consell de la Policia - Mossos d’Esquadra.
8. Informe de la Direcció General de Pressupostos.
9. Informe de la Direcció General de Funció Pública.
10. Nota amb la valoració de les observacions contingudes a l’informe de la Di-

recció General de Funció Pública.
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11. Informe de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior.
12. Informe jurídic del Consell Català de l’Esport.
13. Certificat de la secretària de la Comissió Tècnica de la Funció Pública.
14. Certificat del secretari del Govern.
15. Publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la dotació de patrulles de proximitat 
i de seguretat ciutadana als barris de la Marina, la Marina del Prat 
Vermell i la Marina del Port, de Barcelona
250-00014/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9540 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9540)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i supressió del Punt 1

1. Incrementar Reforçar quan sigui possible la dotació de patrulles de proximitat 
i de seguretat ciutadana de Mossos d’Esquadra als barris de La Marina, Marina del 
Prat Vermell i la Marina del Port de Barcelona, per millorar garantir la seguretat  
i la convivència dels seus ciutadans i ciutadanes.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
D’addició

2. Promoure noves promocions de MMEE per aconseguir en funció de les pos-
sibilitats pressupostàries l’increment de patrulles de proximitat i de seguretat ciu-
tadana.
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Proposta de resolució sobre l’estudi de distribució de la mobilitat  
al Maresme amb l’alliberament del peatge de l’autopista C-32
250-00020/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9571 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9571)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

Continuar informant al conjunt de municipis del Maresme dels avenços de l’es-
tudi de distribució de la mobilitat al Maresme amb l’alliberament del peatge de la 
C-32.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació i supressió del punt 2

Publicar, en el moment de finalitzar la seva redacció, l’estudi de distribució de 
la mobilitat al Maresme amb l’alliberament del peatge de la C-32 i presentar-lo dit 
estudi als Alcaldes i Alcaldesses de la comarca del Maresme així com als represen-
tants dels Consell Comarcal del Maresme.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya (3)
D’addició del punt 3

Acordar amb el territori del Maresme les actuacions pertinents per tal que, a 
partir de l’alliberament del peatge, no es generin més problemes de mobilitat i ajudi 
a la pacificació de la mobilitat urbana cap a un model viari més segur i sostenible.

Proposta de resolució sobre la imparcialitat dels mitjans  
de comunicació públics
250-00027/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9548 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9548)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió parcial del punt 3

3. Vetllar per uns mitjans públics imparcials i objectius i instar a la CCMA a re-
visar i modificar el Llibre d’Estil, si escau, en quant a reforçar la normativa vigent 
en matèria d’imparcialitat, neutralitat i objectivitat en xarxes socials i en espais pú-
blics personals dels professionals que tinguin qualsevol relació contractual amb els 
mitjans de comunicació públics amb l’objectiu de garantir-ne el compliment.



BOPC 79
12 de juliol de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 67 

Proposta de resolució sobre el deute de la Generalitat amb Barcelona
250-00032/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9550 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 08.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9550)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 2

2. Continuar impulsant el pla d’inversions per tal d’ampliar els recursos desti-
nats a millorar l’accessibilitat a l’atenció primària en menys de 48 hores, la reduc-
ció de les llistes d’espera per intervencions quirúrgiques sota els 3 mesos, l’atenció 
psicològica i el desplegament de la Llei de Salut Bucodental, així com mitjançant 
el Pla d’enfortiment de l’Atenció Primària, així com afrontar la reobertura pendent 
de les urgències dels següents equipaments sanitaris: CAP Guineueta i CAP Rio de 
Janeiro a Nou Barris, CAP La Pau a Sant Martí i CAP Numància a Sants.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya (2)
De refosa dels punts 4 i 5 en un únic punt 4

4. Treballar per a garantir l’accés a l’habitatge, amb l’objectiu d’assolir la des-
pesa pública d’habitatge en la mitjana Europea i mantenint el compromís amb la 
legislació catalana en matèria d’habitatge per a garantir els drets de llogaters i pro-
pietaris, defensant la Llei en mesures urgents en matèria de contenció de rendes - 
amenaçada per el Tribunal Constitucional i el Govern de l’Estat - i el recuperant 
per via legislativa el decret 17/2009 que obligava a oferir un lloguer social davant 
de qualsevol intent de desnonament per part de grans tenidors.

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una línia d’ajuts  
per a la rehabilitació i el manteniment dels habitatges del barri  
de Torre Baró, de Barcelona
250-00039/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9572 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9572)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern Consorci de l’Habitatge de Barcelo-
na, ens competent en matèria de rehabilitació d’habitatge a la ciutat de Barcelona, a 
aprovar estudiar l’aprovació d’una línia d’ajuts específica per a la rehabilitació i el 
manteniment dels habitatges dels veïns i veïnes del barri de Torre Baró.
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Proposta de resolució sobre la rehabilitació d’habitatges
250-00041/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9573 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9573)

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

Iniciar amb urgència Mantenir i reforçar el control exhaustiu de tots els habi-
tatges propietat de l’ACHA gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(AHC), per determinar-ne el seu estat en quant a si estan buits o ocupats i si neces-
siten actuacions de rehabilitació o manteniment.

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

Procedir, si és el cas, Mantenir i reforçar els procediments judicials i tècnics per 
a recuperar-ne la possessió, a fer les obres de rehabilitació i manteniment necessà-
ries i a posar-los a disposició de les famílies que ho necessitin de manera immediata.

Proposta de resolució sobre l’exigència del desdoblament  
de la carretera C-55 al tram entre Manresa i Castellbell i el Vilar
250-00054/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9574 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9574)

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

Continuar impulsant el condicionament dels carrils addicionals d’avançament 
i segregació de sentits de circulació mitjançant elements de contenció, en el marc 
del pla d’activació de carreteres 2+1 impulsat pel Departament, amb l’objectiu de 
millorar la seguretat viària i la reducció de l’accidentalitat així com la fluïdesa en 
el trànsit.

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

En funció de les prioritats i de les disponibilitats pressupostàries, valorar inclou-
re una partida en el pressupost de la Generalitat per a les noves licitacions.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
D’addició del punt 3

Implementar el model de vinyeta a les vies d’alta capacitat a Catalunya, que 
comportarà l’eliminació de sistema de peatges actual i en el cas de la C-16 com-
portarà un traspàs de la circulació de la C-55 a aquesta via (C-16). Paral·lelament, 
avançar en els projectes de millora de la c-55.
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Proposta de resolució sobre la reclamació del desdoblament  
de la carretera C-16, E-9, al Berguedà
250-00055/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9575 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9575)

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

Continuar amb la redacció del projecte constructiu que permeti abordar les 
obres per a la implantació del tercer carril reversible a la carretera C-16, al tram 
Berga - Bagà.

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

En funció de les prioritats i de les disponibilitats pressupostàries, valorar inclou-
re una partida en el pressupost de la Generalitat.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya (3)
D’addició d’un nou punt 3

Incloure al projecte, que es troba en fase de redacció, la millora de la connexió 
amb la C16 dels municipis que no estan a l’eix del Llobregat (Saldes, Gósol, Vall-
cebre...)

Proposta de resolució sobre el servei de transport escolar a Piera
250-00058/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9576 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9576)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació i supressió fusionant el punt 1 i 2 

Constata la desigualtat d’oportunitats que pateixen les famílies que viuen en nu-
clis de població que, malgrat estar dins del municipi del seu centre escolar, tenen 
una distància al centre igual o superior a d’altres que estan en un municipi veí, i en 
canvi, no tenen el dret a transport escolar obligatori, ja que el les mancances del De-
cret 161/1996 pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el 
desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria estableix com a transport es-
colar obligatori només aquell que correspon a alumnes que han de desplaçar-se fora 
del terme municipal, sense criteris de distància. Per aquest motiu, Insta el Govern 
de la Generalitat a iniciar, en un termini no superior a 6 mesos abans de començar 
el curs escolar 2021-22, la revisió del Decret 161/1996 pel qual es regula el servei 
escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació 
obligatòria, amb criteris de distància en la determinació del transport escolar obli-
gatori, amb l’objectiu de desplegar el que estableix l’article 6.3 de la Llei d’educació 
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sobre l’oferiment d’ajuts públics als alumnes que viuen en poblacions sense escola, 
en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes amb discapacitats i als 
alumnes amb necessitats educatives específiques reconegudes

Proposta de resolució sobre la revisió del Pla director urbanístic  
de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí
250-00061/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9577 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9577)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar establir criteris interpreta-
tius per a l’adequada aplicació de la normativa del Pla director urbanístic de revisió 
dels sòls no sostenibles al litoral gironí i realitzar les modificacions necessàries en 
el seu articulat per resoldre i evitar dubtes interpretatius o discrecionals que generen 
inseguretat jurídica i disfuncions en la seva aplicació.

Proposta de resolució sobre les noves convocatòries per a finançar 
l’adequació de les urbanitzacions perquè siguin recepcionades
250-00062/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9578 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9578)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern, d’acord amb les disponibilitats pres-
supostàries, a obrir noves convocatòries per finançar l’adequació de les urbanitza-
cions per a que siguin recepcionades.
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Proposta de resolució sobre la línia de tren entre Lleida i La Pobla 
de Segur
250-00065/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9579 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9579)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació dels dos punts

Encarregar a FGC un estudi de demanda que analitzi el nivell d’inversió en for-
ma d’oferta de transport públic i quina seria la sensibilitat i retorn en forma de de-
manda, estudiant modificacions del servei.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9541 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9541)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i supressió del Punt 1

1. Garantir la defensa judicial als agents del Cos de Mossos d’Esquadra l’actua-
ció policial dels quals s’ha vist judicialitzada com a conseqüència de la interposició 
d’una denuncia, particularment en aquelles actuacions que, tenint per objecte la res-
titució de l’ordre públic, es veuen abocades a fer ús de la força, òbviament sota els 
paràmetres de proporcionalitat, congruència i oportunitat establerts per la legislació 
vigent, tal i com la Generalitat està obligada a defensar judicialment a qualsevol 
funcionari públic de la Generalitat en l’exercici de les seves funcions.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació i supressió del Punt 2

2. Garantir que el Departament d’Interior compareixerà com a acusació parti-
cular en les diligències judicials en aquells casos en que les lesions als agents hagin 
resultat lesionats lesions acreditades en exercici de la seva responsabilitat, tal i com 
la Generalitat ha d’actuar davant qualsevol funcionari públic de la Generalitat que 
en l’exercici de les seves funcions també pateixi lesions acreditades.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
D’addició del Punt 3

3. Donar compliment estricte al que estableixen els articles 7, 39.2 i 48 de la 
Llei 10/94 de la Policia de la Generalitat –Cos de Mossos d’Esquadra. Igual que ha 
d’aplicar la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, per a qualsevol treballador 
públic i, concretament, el seu article 14 regulador dels drets individuals dels fun-
cionaris, entre els quals, hi figura la defensa jurídica i protecció de l’Administració 
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pública en els procediments que se segueixin davant qualsevol ordre jurisdiccional 
com a conseqüència de l’exercici legítim de les seves funcions o càrrecs públics.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (4)
De supressió i addició del Punt 4

4. Mantenir al si del Departament d’Interior el cos de lletrats especialitzats en 
la defensa dels agents investigats per raó de la seva actuació policial, dotant aquest 
cos dels recursos humans i materials necessaris i evitant la seva dissolució o trasllat 
a altres Departaments. Garantir la defensa, representació jurídica dels treballadors 
públics de la Generalitat, inclòs els membres de la PG-ME, tal i com ho determina 
taxativament la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9556 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9556)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació de l’apartat 1

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar els 
pressupostos de carboni abans del 30 de juny de 2022 i que cobreixin els dos se-
güents quinquennis.

Proposta de resolució sobre la situació dels treballadors de Bic 
Graphic
250-00096/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9535 / Admissió a tràmit: Mesa de la CET, 08.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI  

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9535)

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

2. Mediar Continuar la mediació entre l’empresa Bic Graphic i els treballadors i 
treballadores per tal de clarificar el futur laboral d’aquests, i per treballar de forma 
coordinada per tal de mantenir així com per assegurar l’activitat productiva i els 
llocs de treball.
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Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-31  
a Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú i Cubelles
250-00103/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9580 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9580)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De supressió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar, en un termini màxim 
de sis mesos, un estudi/avantprojecte del desdoblament de la C-31 al Garraf, entre 
Sant Pere de Ribes i Cubelles per tal de donar compliment al Pla d’Infraestructures 
del Transport Catalunya 2026.

Proposta de resolució sobre el pla de millora i manteniment dels 
torrents que travessen els nuclis urbans de l’Alt Penedès i el Garraf
250-00104/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9581 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9581)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar, en un termini màxim de 
sis mesos, un pla de millora i manteniment dels torrents que travessen els nuclis ur-
bans nou programa de manteniment i conservació de lleres del Districte de Conca 
Fluvial de Catalunya, que incorpori les actuacions que es considerin prioritàries  
a les lleres no urbanes de les comarques de l’Alt Penedès i del Garraf, així com una 
línia de subvenció als municipis per a fer front a les necessitats en àmbits urbans.
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Proposta de resolució sobre la millora de la carretera BV-2115  
entre les carreteres C-32 i C-31
250-00106/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9582 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9582)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De supressió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar, en un termini màxim 
de sis mesos, un estudi de millora de la carretera BV-2115 entre la C-32 i la C-31.

Proposta de resolució sobre el centre logístic del Baix Penedès
250-00111/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9583 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9583)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

Aprovar el planejament derivat el nou pla director del Centre Logístic del Baix 
Logis Penedès, tramitant i aprovant les figures urbanístiques de gestió urbanística 
corresponents.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

Executar la part Planificar l’execució del Centre Logístic del Baix Penedès que 
es pot posar en funcionament amb les infraestructures existents en l’actualitat un 
cop aprovat el Pla Director.

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera C-15 
entre Capellades i Vilanova del Camí
250-00112/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9584 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9584)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a executar les obres 
previstes per a la millora general i el condicionament de la carretera C-15 entre el 
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PK 13,000 (enllaç de Vilafranca del Penedès) i el PK 37,000 (enllaç de Capellades) 
i entre el PK 39,530 (enllaç de La Torre Claramunt) i el PK 44,380 (enllaç d’Igua-
lada), corresponents a la FASE 1, i impulsar la redacció de l’estudi informatiu del 
tram entre el PK 37,000 (enllaç de Capellades) i el PK 39,530 (enllaç de La Torre 
Claramunt), corresponents a la FASE 2, per a completar l’actuació.

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la carretera B-224 
entre Martorell, Sant Esteve de Sesrovires i Masquefa
250-00113/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9585 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9585)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a executar, abans de finalitzar el se-
gon trimestre de 2022, les obres de impulsar el desdoblament de la B-224 en els 
trams entre Martorell-Sant Esteve de Sesrovires-Masquefa.

Proposta de resolució sobre el tren tramvia del Pla de Bages
250-00114/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9586 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9586)

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

En el marc de la Taula de Mobilitat de la Catalunya Central com a instrument de 
participació en la gestió i l’elaboració dels instruments de planificació de la mobili-
tat en aquest àmbit territorial, elaborar una priorització de les actuacions en matèria 
de mobilitat per al conjunt de la comarca del Bages, fruit d’un debat entre admi-
nistracions (Consell Comarcal de Bages, Ajuntaments, Govern de la Generalitat i 
FGC) i amb el teixit ciutadà, social i econòmic bagenc. Debat i priorització que cal 
acordar abans de finalitzar l’any 2021 en el marc de la transformació necessària per 
respondre a l’emergència climàtica i les crisi social i econòmica.

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

Estudiar la viabilitat del projecte per al desenvolupament del tren-tramvia del 
Bages, tot comptant amb la participació del món local. Així mateix, impulsar la 
mobilitat sostenible al Bages mitjançant el desenvolupament Pla director de mobi-
litat del SIMMB 2020-2025, i el Pla director d’infraestructures 2021-2030 pendent 
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d’aprovació definitiva, i la definició de millora de nous serveis de transport públic 
en el nou Pla de transport de Viatgers de Catalunya en redacció.

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

Compatibilitzar el projecte de soterrament del Baixador de Manresa amb la res-
ta de propostes consensuades de prioritats i necessitats de la mobilitat quotidiana, 
sostenible i segura del conjunt del Bages.

Proposta de resolució sobre el turisme
250-00118/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9539 / Admissió a tràmit: Mesa de la CET, 08.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9539)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar l’actualització del Pla de 
Màrqueting de Catalunya i del Pla Estratègic de Turisme. En paral·lel, i pel que fa 
a la via legislativa s’impulsarà la tramitació d’un avantprojecte de Llei de turisme 
de Catalunya. Tot això, en concertació amb el sector privat així com amb la resta 
d’institucions del país amb competències en matèria de Turisme. L’actualització dels 
Plans i de la nova Llei de turisme ha de contenir les següents accions: 

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació de la lletra b

b. Impulsar l’actualització del Pla de Marqueting Turístic de Catalunya, adaptat 
a la realitat actual i que serveixi per impulsar la Destinació Catalunya, amb la resta 
de destinacions i marques, com la de Barcelona, que ens situen al món i ens donen 
prestigi internacional.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació de la lletra c

c. Impulsar des d’una perspectiva de país el diàleg i la implicació del conjunt de 
la societat (actors privats i públics) per aconseguir un futur desenvolupament del tu-
risme sostenible social, economica i ambientialment. Tot posant en valor la genera-
ció de riquesa i benestar del sector turistic, aixì com la necessitat d’apostar per un 
model que competeixi en qualitat i valor afegit i no en preus i costos laborals.
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Proposta de resolució sobre el comerç
250-00119/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9538 / Admissió a tràmit: Mesa de la CET, 08.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9538)

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

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir executant el Programa per 
a la transformació digital del Comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya (CCAM) per tal d’ajudar a les empreses en el procés de Transformació 
Digital i aconseguir superar els reptes que en aquest àmbit té el comerç.

Proposta de resolució sobre els horaris de la línia 3 de rodalia  
a Centelles
250-00122/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9587 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9587)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació dels punts 1 i 2

Treballar en una nova configuració de serveis per al conjunt de Rodalies de Ca-
talunya, i en especial l’R3 que permeti un millor ajust a la demanda i una millor 
qualitat del servei amb els mateixos recursos actuals i incorporant la sistematització 
dels horaris.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
D’addició

Instar el Govern de l’Estat a executar de manera immediata el desdoblament de 
l’R3 per tal que deixi de ser una via única i es possibiliti la millora dels serveis pel 
que fa a temps de viatge, fiabilitat i freqüència i, al mateix temps, es pugui donar un 
servei de qualitat pels seus usuaris.
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Proposta de resolució sobre les cotitzacions dels treballadors 
autònoms
250-00124/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9537 / Admissió a tràmit: Mesa de la CET, 08.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9537)

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

2) Liderar y coordinar Instar a el Gobierno del Estado a consensuar con el resto 
de Comunidades Autónomas una respuesta adecuada y ajustada a las necesidades 
del colectivo de trabajadores autónomos

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

2) Mantener y aumentar Analizar y concertar en el marc dels òrgans de concer-
tació i diàleg las ayudas al sector para conseguir un grado de cobertura más amplio 
de las ayudas actualmente concedidas.

Proposta de resolució sobre les edificacions abandonades o a mig 
construir en municipis turístics
250-00126/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9588 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 07.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9588)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

Realitzar un catàleg Proposar a les administracions locals afectades la redacció 
d’un inventari de totes les edificacions abandonades o a mig construir que es troben 
en municipis turístics, en primera línia de mar o bé en centres histories.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

D’acord amb les disponibilitats pressupostàries, obrir una convocatòria pública, 
un cop realitzat l’anterior catàleg inventari, per finançar l’adequació d’aquests im-
mobles a la normativa, amb l’objecte de posar-los en funcionament de nou amb un 
ús turístic o social.
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Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament  
de la Llei 13/2014, d’accessibilitat
250-00170/13

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 8204 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021

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

Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la 
proposta de resolució (tram. 250-00170/13) presentada el 21 de juny de 2021 i amb 
número de registre 06294.

On hi diu: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar el Re-

glament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el termini de tres 
mesos, 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»

Hi ha de dir: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar el Re-

glament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el termini de tres 
mesos, des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució.»

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret a l’eutanàsia  
als hospitals del Siscat
250-00197/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 7535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ta la Proposta de resolució sobre el garantiment del dret a l’eutanàsia als hospitals 
del Siscat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El passat divendres 25 de juny va entrar en vigor la llei de l’eutanàsia, de manera 

que les persones que vulguin acollir-s’hi ja podran demanar-ho oficialment. Aques-
ta Llei orgànica, aprovada definitivament pel Congrés dels Diputats el 24 de març,  
va fixar un termini de 3 mesos per començar a aplicar-la.

La llei comporta no només la despenalització de l’eutanàsia, sinó que també la 
converteix en una nova prestació de la sanitat pública, que ha de garantir-hi l’accés. 
S’hi poden acollir les persones majors d’edat que pateixin una malaltia greu i incu-
rable que els comporti un patiment físic o psíquic constant i intolerable.

L’associació Dret a Morir Dignament (DMD), davant l’entrada en vigor de la Llei 
orgànica de regulació de l’eutanàsia, ha afirmat que és un «progrés extraordinari en 
els drets civils» i ha lamentat que el text hagi trobat «l’oposició d’aquells que s’han 
oposat a tots els anteriors drets». Per altra banda, ha recordat que ara són les comu-
nitats autònomes les que tenen la «responsabilitat» de desplegar la llei.

https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/etapes-de-la-vida/final-vida/eutanasia/
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Vida_saludable/Etapes_de_la_vida/final-vida/infografia-servei-ajuda-morir.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_Vida_saludable/Etapes_de_la_vida/final-vida/infografia-servei-ajuda-morir.pdf
https://beteve.cat/societat/entra-vigor-llei-eutanasia/
https://beteve.cat/societat/entra-vigor-llei-eutanasia/
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Malgrat això, ordes religioses que gestionen diversos hospitals a Espanya no 
compliran la llei de l’eutanàsia que ha entrat en vigor aquest divendres. Ho han co-
municat en un manifest fet públic aquesta setmana, en què declaren que no faran 
res per accelerar la mort o escurçar la vida de ningú, encara que estigui en situació 
terminal i ho demani de forma expressa.

L’hospital Infantil de Sant Joan de Déu, el Parc Sanitari de Sant Boi i l’Hospital 
Residència Sant Camil del Garraf, són els hospitals catalans que no pensen complir 
la llei que ha entrat en vigor aquest divendres.

Les persones que vulguin acollir-s’hi ho hauran de demanar al seu metge de re-
ferència, que en farà una primera avaluació i començarà a tramitar-ho. L’autoritza-
ció final recau en una comissió d’experts. Totes les comunitats han de tenir a punt 
aquest grup de treball així com el registre pels metges que vulguin exercir la clàu-
sula de consciència.

Malgrat això en el manifest signat per la Conferència Espanyola de Religiosos 
(CONFER), la Federació Lars (que atén gent gran, persones dependents, amb disca-
pacitat i en risc d’exclusió social), els Hospitals Catòlics de Madrid i els ordes reli-
giosos de Sant Joan de Déu i els Camils fan pública la seva voluntat de no complir 
la llei.

Per contra, els hospitals d’aquestes ordres religioses ofereixen als malalts termi-
nals la seva «hospitalitat, capacitat d’acompanyament i cures», el seu «compromís 
amb la humanització» d’aquestes cures, «sense pretendre» allargar-los la vida, però 
també, «sense provocar-la ni escurçar-la irresponsablement». També, continuen, un 
acompanyament integral en el procés de morir «sense patiment», que inclou, afe-
geixen, «la sedació pal·liativa correctament indicada, quan no siguin efectives altres 
mesures» i previ consentiment del pacient.

El Departament de Salut ha afirmat que garantirà que s’acati la llei a tot el ter-
ritori, encara que no ha explicat com ho pensa fer. Un compliment que també ha 
reclamat l’Associació pel Dret a Morir Dignament. La seva presidenta, Cristina Va-
llès, ha demanat que es vigili si es pressiona els professionals sanitaris en aquests 
centres. També des de l’Associació s’ha recordat que des dels hospitals, que a més 
rebent recursos públics i forment part del Siscat no es poden declarar objectors.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Comunicar als centres hospitalaris que reben recursos públics que no poden 

declarar-se objectors a llei d’eutanàsia.
2. Garantir el drets dels i les pacients catalanes a acollir-se a llei d’eutanàsia el 

seu hospital de referència.
3. Garantir que els i les professionals que ho vulguin, puguin aplicar la llei d’eu-

tanàsia en els centres hospitalaris del Siscat que són d’ordres religioses.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

https://www.ccma.cat/324/llei-deutanasia-aixi-es-regula-el-dret-a-morir-dignament-a-partir-daquest-divendres/noticia/3106468/
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Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent  
i la manca d’inversió als municipis i el món local
250-00198/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 7869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021

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

Avançar, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent 
i la manca d’inversió de la Generalitat amb els municipis i el món local, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
La darrera dècada a Catalunya s’ha caracteritzat pel debilitament considerable 

de molts serveis públics que depenen de la Generalitat, especialment a causa de les 
retallades aplicades en matèria de salut, educació o inversions socials. Aquesta si-
tuació ha estat nefasta per les persones treballadores, per alguns col·lectius com la 
joventut o la gent gran, i en general per tothom qui pateix qualsevol situació de vul-
nerabilitat.

Després de les eleccions celebrades el passat 14 de febrer, al Parlament de Cata-
lunya sorgit d’aquests comicis li correspon impulsar una nova etapa en el marc del 
nostre autogovern, amb l’elecció d’un nou President de la Generalitat i la formació 
del nou Govern.

Considerem que aquesta etapa s’haurà d’afrontar a través d’un marc polític útil i 
constructiu a tots els nivells, basat en el rigor, el diàleg i la cooperació institucional, 
a partir dels objectius fonamentals de servir a la ciutadania, superar la crisi sanità-
ria, atendre l’emergència social i reactivar i transformar l’economia, per modernit-
zar-la i fer-la més competitiva, sostenible i equitativa.

Per fer-ho possible és molt necessari posar al dia i solucionar totes aquelles qües-
tions pendents o incompliments que des del Govern de la Generalitat calgui resoldre 
respecte als municipis de Catalunya.

Un exemple és l’anomenat «deute ciutadà», que mesura la manca de finançament 
que la Generalitat ha anat acumulant respecte els equipaments municipals que ha-
vien d’estar finançats per la Generalitat però que ha hagut de fer front l’ajuntament 
corresponent per evitar el seu tancament, i altres ens municipals via Consorcis le-
gals compartits entre ambdues administracions.

Per aquest motiu denunciem una vegada més les retallades i la greu morositat 
en els pagaments de tota mena de transferències de l’actual Govern de la Generali-
tat amb diversos ajuntaments, que en molts casos (per desistiment de funcions del 
Govern), han d’actuar per mantenir els serveis essencials. I també per la manca de 
desenvolupament legislatiu de caire eminentment municipalista per part de la Ge-
neralitat.

En quant a la gestió financera i econòmica, també hem vist com la Generalitat 
ha incomplert compromisos de finançament vinculats a la gestió dels fons europeus 
FEDER. Això ens preocupa en tant que suposa un precedent negatiu respecte als 
futurs Fons Europeus Next Generation EU, de recuperació i resiliència.

També, en matèria d’habitatge, que és una competència exclusiva de la Generali-
tat reconeguda per l’Estatut d’Autonomia, hem vist com el Govern es desentenia de 
la construcció de noves promocions públiques.

Per altra part, encara hi ha pendent la reversió d’algunes retallades sanitàries en 
centres d’atenció primària, així com la construcció de diversos equipaments com-
promesos per la Generalitat, com residències i centres de dia destinats a la gent gran.
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Per tot plegat, fem ressò d’aquest «deute ciutadà» per part de la Generalitat i vo-
lem recordar que el passat 16 de juliol de 2020 el Parlament de Catalunya va apro-
var i sol·licitar en una moció la resolució de la morositat del Govern respecte al món 
local, com també les entitats municipals de la FCM i l’ACM en una declaració con-
junta, exigint el compliment del Govern cap aquests compromisos financers.

Durant aquesta dècada perduda per part de l’actual Govern de la Generalitat, 
també hem vist com desapareixien les inversions dels Plans de la Llei de Barris, una 
de les grans polítiques públiques amb les que la Generalitat va impulsar la digni-
ficació i regeneració dels barris de Catalunya, amb la col·laboració dels municipis, 
durant la primera dècada del segle XXI. És necessari tornar a dotar econòmicament 
la Llei de Barris per tal que la Generalitat torni a invertir als nostres barris amb més 
grau de degradació i vulnerabilitat social.

Restaurar el principi de confiança trencat amb les administracions locals i fer 
que el Govern de la Generalitat actuï amb lleialtat i transparència davant els ajunta-
ments, evitant situacions de desequilibris i greuges territorials.

Per aquest motiu reclamem la co-governaça municipal entre el món local i el Go-
vern de la Generalitat perquè és des de la cooperació i col·laboració institucionals 
entre administracions catalanes que farem un país més just i equilibrat.

Una co-governança que fins a dia d’avui el govern de la Generalitat sempre ha 
exigit portes enfora cap a l’Executiu de l’Estat, però cap als municipis de Catalunya 
mai l’ha aplicat respecte ajuntaments i diputacions.

Per tant, cal recuperar i desplegar noves polítiques públiques pel món local que 
facin front als principals reptes que la ciutadania necessita per viure, per treballar, i 
per gaudir en els seus municipis: principalment amb mesures urgents per el foment 
de l’habitatge públic i la rehabilitació, serveis socials per a llars amb situació de 
vulnerabilitat, més seguretat i convivència per dignificar espais públics i esmenar 
la situació de dèficit de serveis i equipaments municipals en que fins ara el Govern 
de la Generalitat no ha complert el que estava pactat i reglat amb el municipalisme.

A més el govern de la Generalitat, tot i tenir majoria per aprovar el projecte de 
pressupost per al 2020, hauria d’haver aprovat decrets llei que el modifiquessin per 
fer front així a les conseqüències de la crisi causada per la Covid, tal com els ajun-
taments si que van fer al modificar els seus pressupostos locals i adaptar-los a la 
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 a: 
1. Pactar amb els diversos ajuntaments un calendari immediat de pagament del 

«deute ciutadà» acumulat per la Generalitat amb els diversos municipis de Catalunya.
2. Revertir les retallades en sanitat i els seus serveis de primària pendents en els 

diversos municipis de Catalunya.
3. Complir amb els compromisos pactats i pendents per la construcció de diver-

sos equipaments destinats a la gent gran en les diverses corporacions locals.
4. Crear un Fons Català extraordinari per a la reconstrucció social i econòmica 

perquè contempli com a mínim 300 Milions d’euros per als Ajuntaments, per tal de 
dotar-los de més capacitat financera per poder assolir una recuperació més justa de l’ac-
tual crisi sanitària, econòmica i social.

5. Incrementar els recursos addicionals per a un nou Fons de Cooperació Local 
destinat als ajuntaments i altres ens locals perquè l’actual no respon a les urgències 
que viuen els municipis per fer front a més capacitat de gestió i recursos pels ajun-
taments.

6. Impulsar una política pública d’habitatge que sigui ajustada a les necessitats 
dels municipis de Catalunya, per a l’impuls de la construcció de noves promocions 
d’habitatge públic.
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7. Dotar econòmicament la Llei de Barris, per tal de recuperar la inversió de la 
Generalitat en aquells barris dels diversos municipis, que precisin de més necessitat 
de regeneració social i urbana.

8. Implicar i pactar amb les Diputacions i entitats municipalistes establint un 
mecanisme de co-governança local de repartiment i gestió dels nous fons de recu-
peració europeus extraordinaris Next Generation-EU per garantir que els municipis 
rebin el finançament adequat per assolir una justa i equilibrada reconstrucció sani-
tària, social i econòmica al territori.

9. Dotar de més recursos els ajuntaments, per mitjà del retorn dels fons FEDER 
que la Generalitat de Catalunya va retirar a les corporacions locals, a les universitats 
i als centres de recerca per l’any 2020.

10. Elaborar la proposta de Llei de Governs i Finançament Local de Catalunya, 
tal com li encomana el nostre Estatut d’Autonomia.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el tancament del batxillerat nocturn  
de l’Institut Pompeu Fabra, de Martorell
250-00199/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 7880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021

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, Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Rocio Garcia Pérez, 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 tancament del batxi-
llerat nocturn de l’Institut Pompeu Fabra de Martorell, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Departament d’Educació va comunicar unilateralment el passat 3 de juny a 

l’Institut Pompeu Fabra de Martorell la seva voluntat d’eliminar el 1er de batxillerat 
nocturn del centre, donada la baixa preinscripció d’alumnes pel proper curs 2021-22.

Des del centre s’argumenta que el nombre d’alumnat preinscrit és sempre molt 
més baix que el de matriculats/des al juliol i al setembre. El total d’alumnat matri-
culat des del curs 2015-16 al 2019-20 no ha baixat de 41, tenint el major nombre 
el darrer curs amb 67 alumnes. És per això que és previsible que el nombre final 
d’alumnat matriculat incrementi també el proper curs.

L’alternativa que proposa el Departament d’Educació –davant aquesta proposta 
de tancament que se suma a les moltes altres preses als darrers anys per part del go-
vern, i per les quals ja han tancat un 40% de centres educatius amb règim «nocturn» 
a Catalunya– per l’alumnat que ara no pot cursar aquesta modalitat de batxillerat és 
optar pel batxillerat online de l’IOC.

No obstant, com es diu des del propi centre, el batxillerat nocturn compleix tam-
bé una funció social molt important. S’hi acostuma a acollir alumnat que va perdre 
en el seu moment l’oportunitat d’estudiar i que ara pot reprendre-la, alumnat que no 
ha tingut èxit al batxillerat diürn i que té l’oportunitat d’acabar els seus estudis en 
un ambient més tranquil i reduït i, en definitiva, és un règim que de ben segur con-
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tribueix també a reduir l’abandonament escolar prematur tan elevat a Catalunya. Per 
tant, l’opció de l’IOC no té en compte els perfils d’aquest alumnat que necessita la 
orientació i tutorització de professorat proper i sobretot la presencialitat, alumnat 
que no s’hi matricula només per qüestions horàries, sinó per la funció d’acompanya-
ment, de sensibilització i de feed-back immediat, condicions que no pot proporcio-
nar l’IOC.

D’altra banda, aquesta decisió suposa també la reducció de la plantilla de pro-
fessorat, en concret de dos professors i mig, a pocs mesos de començar el nou curs 
i amb la programació enllestida.

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 mantenir el batxi-

llerat nocturn de l’Institut Pompeu Fabra de Martorell el proper curs 2021-22.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Eva Granados Galia-

no, Rocio Garcia Pérez, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el reconeixement de les víctimes  
de la Guerra Civil i la dictadura a l’espai públic
250-00200/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 7881 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre el reconeixement a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura a l’espai públic 
de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Com afirma el preàmbul de la Llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització 

i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista, i la dignificació de les fosses comunes, el cop d’estat del 17-18 de juliol 
de 1936 contra el Govern constitucional de la Segona República, representat a Cata-
lunya pel Govern de la Generalitat, va donar pas a una llarga i cruenta guerra civil 
que, en ambdues rereguardes, es va traduir en un esclat de violència que va costar la 
vida a desenes de milers de persones. Es van generalitzar les detencions arbitràries, 
les tortures, les execucions extrajudicials i les inhumacions clandestines.

A mida que passaven els mesos i la guerra s’allargava, des del cop d’Estat militar 
de signe feixista del 17-18 de juliol de 1936, les autoritats franquistes van apressar-se 
a desenvolupar una política repressiva, que amb el pas del temps es va anar sofisti-
cant, prenent forma i cos a través de diverses disposicions normatives.

Cal assegurar que el pas del temps i la successió de les generacions no faci cau-
re en l’oblit la memòria de les víctimes de detencions arbitràries, desaparicions for-
çades, assassinats extrajudicials, judicis i execucions sumaríssimes, internaments a 
camps de detenció o concentració, o treballs forçats.
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L’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix en primer lloc l’obli-
gació de la Generalitat i els altres poders públics de «vetllar pel coneixement i el 
manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que 
testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques» i disposa 
que «amb aquesta finalitat han d’adoptar les iniciatives institucionals necessàries 
per al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució 
com a conseqüència de la defensa de la democràcia i l’autogovern de Catalunya». 
En segon lloc, el mateix article especifica que «la Generalitat ha de vetllar perquè 
la memòria històrica es converteixi en símbol permanent de la tolerància, de la dig-
nitat dels valors democràtics, del rebuig dels totalitarismes i del reconeixement de 
totes les persones que han patit persecució a causa de llurs opcions personals, ideo-
lògiques o de consciència».

L’article 2 de la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, en fixa 
l’objecte i finalitat, que no és altre que «desplegar les polítiques públiques del Go-
vern adreçades a l’acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la memò-
ria democràtica, i en concret, del coneixement del període de la Segona República, 
de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil, de les víctimes del conflicte per 
motius ideològics, de consciència, religiosos o socials, de la repressió de la dictadu-
ra franquista, de l’exili i la deportació, de l’intent d’eliminar la llengua i la cultura 
catalanes, dels valors i les accions de l’antifranquisme i de totes les tradicions de la 
cultura democràtica, amb la finalitat de donar a conèixer d’una manera científica  
i objectiva el passat recent i estimular la comprensió del temps present».

Alguns ajuntaments, durant els darrers anys, estan duent a terme iniciatives per 
senyalitzar el darrer lloc conegut de residència dels seus veïns i veïnes que van pa-
tir la deportació als camps de concentració i extermini del règim nacionalsocialista, 
mitjançant la instal·lació de llambordes conegudes com a stolpersteine. La Generali-
tat pot oferir suport a aquestes iniciatives o assegurar quer arribin a municipis que, 
fins ara, no s’ho han plantejat.

Però, a més, les stolpersteine no abasten el conjunt de tipologies de víctimes més 
amunt esmentades, per la qual cosa resulta necessària la implicació dels poders pú-
blics per tal de preservar-ne la memòria.

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. Elaborar, mitjançant el Memorial Democràtic, el cens complet de les perso-

nes que, en el període entre el 18 de juliol de 1936 i el 31 de desembre de 1977 van 
patir internaments en centres de detenció i camps de concentració del franquisme a 
Catalunya, van ser obligades a la realització de treballs forçats, així com de les per-
sones que, tenint el darrer lloc de residència conegut a Catalunya, van ser víctimes 
d’una desaparició forçosa, un assassinat extrajudicial, van patir un procés sumarís-
sim, i també de les persones que, havent fugit a l’estranger, van patir la deportació 
a camps de concentració del règim nacionalsocialista existent a Alemanya entre el 
1933 i el 1945.

2. Desenvolupar, mitjançant el Memorial Democràtic i en col·laboració amb els 
diferents municipis de Catalunya, un programa específic de reconeixement a aquestes 
víctimes a l’espai públic de Catalunya, consistent en la instal·lació de petites plaques 
commemoratives al darrer indret de residència coneguda de les víctimes esmenta-
des, abans de la seva desaparició forçosa, assassinat extrajudicial, internament en un 
camp de detenció o de concentració, enquadrament a qualsevol dels batallons de tre-
balls forçats, o celebració del procés sumaríssim contra la seva persona, amb indica-
ció de les següents dades, segons correspongui a cada cas concret: 

– Nom i cognoms
– Data de naixement

Fascicle tercer
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– Data i lloc de la detenció o desaparició, si escau o és coneguda.
– Data i lloc de l’execució o mort sota custòdia, si escau o és coneguda.
– Indicació del lloc i període de privació de llibertat, si escau o és coneguda.
– Indicació de la unitat d’enquadrament i període de realització de treballs for-

çats, si escau o és coneguda.
– Data i lloc de l’alliberament, si escau o és coneguda.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Ferran Pedret i Santos, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la retirada d’un monument franquista  
a Montserrat
250-00201/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 7882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per 
la retirada d’un monument franquista a Montserrat, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat va ser format a Navarra 

per catalans, en la seva majoria carlins, tot i que amb presència d’altres ideologies 
reaccionàries, però tots ells recolzant activament la rebel·lió militar de signe feixista 
contra el Govern de la Segona República Espanyola. Va combatre en diversos fronts: 
Aragó, Extremadura i, destacadament, al de l’Ebre.

Durant el franquisme, l’any 1958, es va erigir una cripta funerària on reposen les 
restes de 319 combatents d’aquesta unitat militar franquista, juntament amb la ban-
dera de la unitat. En l’exterior del mausoleu es poden llegir cites bíbliques emprades 
per commemorar els combatents carlins i exaltar-ne la seva participació a la Guerra 
Civil, mentre a l’interior s’hi troben altres inscripcions d’exaltació, així com imatges 
i parafernàlia relacionades amb el carlisme i el franquisme durant la Guerra Civil.

En el mateix espai hi ha una escultura de bronze sobre un petit túmul de pe-
dra, d’uns 200x250 cm, representant un requetè malferit amb la mirada adreçada 
al monestir de Montserrat, al peu de la qual hi havia una placa amb la inscripció 
«Recorda el seu exemple i sacrifici. Terç de Requetès Mare de Déu de Montserrat. 
1936-1939».

La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets 
i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la 
Guerra Civil i la Dictadura, disposa en el seu article 15.1 que «Les Administracions 
públiques, en l’exercici de les seves competències, prendran les mesures oportunes 
per la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemora-
tives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la rebel·lió militar, de la Guerra Civil i de 
la repressió de la Dictadura. Entre aquestes mesures s’hi podrà incloure la retirada 
de subvenciones o ajudes públiques».

En la sessió tinguda per la Comissió de Justícia el 4 de juliol de 2019, de confor-
mitat amb l’article 168.4 en relació amb l’article 162 del Reglament del Parlament, 
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els grups parlamentaris van fixar llur posició en relació amb el compliment de la 
Resolució 116/XII, sobre la retirada d’un monument franquista de Montserrat, amb 
el resultat que la Comissió va considerar que el Govern no havia donat compliment 
a la resolució.

La Sindicatura de Greuges va iniciar una investigació sobre aquest conjunt dedi-
cat a una unitat militar franquista.

L’Abadia de Montserrat ha proposat al Memorial Democràtic quelcom semblant 
a una contextualització del conjunt de monument i cripta, amb la retirada de la pla-
ca original del monument i la inclusió d’un text explicatiu més llarg amb el següent 
tenor: «Monument al Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat. L’aixeca-
ment militar d’una part de l’exèrcit contra el Govern legítim de la República espa-
nyola va incitar una cruel guerra civil, de la que es va derivar una llarga dictadura 
franquista. Aquesta cripta, erigida en memòria dels morts del Terç de Nostra Senyo-
ra de Montserrat, ha de servir també per recordar tots els morts de la guerra civil al 
front i la rereguarda, així com a les víctimes de la repressió del règim dictatorial».

Més enllà del debat sobre si el text proposat és el més adient per contextualitzar 
el conjunt, resulta difícil pensar que es pugui donar una nova significació a l’escul-
tura figurativa del requetè malferit que, amb connotacions èpiques, adreça la mirada 
al monestir de Montserrat, motiu pel qual sembla més conforme a la lletra i esperit 
de les lleis en matèria de memòria democràtica procedir a la seva retirada i museït-
zació, sense que això obsti per fer també un esforç per contextualitzar l’espai monu-
mental que resti sense alteració, incloent-hi la criptes.

Cal tenir en compte que el monument ha servit de punt de trobada anual per gru-
puscles que exalten el Cop d’Estat de 1936.

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. Fer les gestions necessàries per retirar, dins el termini de sis mesos des de la 

publicació d’aquesta resolució, l’escultura figurativa dedicada al Terç de Requetès 
de la Mare de Déu de Montserrat, ubicat a la Plaça dels Apòstols, prop del monestir 
de Montserrat, dins el terme municipal de Monistrol de Montserrat, conservant-lo 
i museïtzant-lo.

2. Arribar a un acord, a través del Memorial Democràtic, amb l’Abadia de Mont-
serrat, per tal de procedir a una contextualització adequada de la resta de l’entorn 
monumental, sense l’escultura figurativa, a la major brevetat possible.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Ferran Pedret i Santos, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa a l’alumnat  
que pateix malalties prolongades
250-00202/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 7883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Assumpta 

Escarp Gibert, diputada, Judit Alcalá González, diputada, del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
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del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’atenció edu-
cativa a l’alumnat que pateix malalties prolongades, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
La infància és un col·lectiu absolutament prioritari de les societats que es volen 

justes i amb futur. La seva protecció, el seu correcte desenvolupament i la lluita con-
tra les situacions de vulnerabilitat en què es puguin trobar els nostres infants exhorta 
a treballar incansablement a qualsevol govern.

Malauradament, els infants que pateixen una malaltia de llarga durada es veuen 
obligats a romandre a casa o a un centre hospitalari i, per tant, privats de  l’assistència 
a un centre escolar. Els canvis que experimenten aquests infants, alternant centres 
escolars amb centres hospitalaris suposen un problema pel que fa a les relacions 
socials i amb el professorat d’aquests alumnes. L’educació ha de ser, per aquests 
alumnes, una eina que serveixi per no aïllar-se i prevenir el fracàs escolar, així com 
millorar la seva qualitat de vida en diversos àmbits.

Actualment, l’alumnat en edat d’escolaritat obligatòria amb una malaltia que 
obligui a no assistir a un centre escolar durant més de 30 dies té dret a rebre atenció 
domiciliària durant el període en què no pugui assistir a classe. Les famílies que ho 
necessitin han d’adreçar-se al centre escolar on està matriculat el seu fill o filla, amb 
el certificat mèdic on es justifiquin els terminis esmentats. El director o directora 
d’aquest centre és l’encarregat de gestionar la sol·licitud i serà l’equip docent, amb 
l’assessorament de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica, qui elabora 
la proposta curricular corresponent.

Cal recordar que al nostre país, l’escolarització obligatòria és a partir de l’edu-
cació primària fins la finalització de la secundària, és a dir, dels 6 anys als 16 anys. 
Els menors de 6 anys que pateixen malaltia de llarga durada no es poden beneficiar 
d’un servei essencial que esdevé cabdal per al seu desenvolupament, més encara en 
aquesta etapa de la seva vida.

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 destinar els recur-

sos necessaris per ampliar el servei d’atenció educativa domiciliària als infants de 
segon cicle d’educació infantil.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Asumpta Escarp Gi-

bert, Judit Alcalá González, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el dret a la vida des del moment  
de la concepció fins a la mort
250-00203/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 7885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021

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 resolu-
ción sobre el derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte 
natural, para que sea sustanciada ante Pleno del Parlamento, con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
El pasado 24 de junio las instituciones europeas dieron un paso más en la intro-

misión de las competencias de los Estados miembros aprobando una resolución que 
atenta contra el derecho primigenio que tenemos las personas, la vida, y sin el que 
no puede existir ningún otro, pues actúa como condición de los demás.

El conocido como Informe Matic profundiza en las políticas que avanzan de for-
ma implacable en la imposición de la cultura de la muerte, olvidando que la vida es 
un derecho humano universal sin el que ninguna comunidad humana puede aspirar 
al futuro.

En dicha resolución se declara el aborto como un derecho humano de la mujer - 
en contra de los más elementales principios de una sociedad civilizada–, y se insta 
a los Estados miembros a eliminar obstáculos como la objeción de conciencia para 
poder ejercitarlo con total libertad.

A pesar de no tener ningún tipo de valor jurídico vinculante, esta resolución es 
una seria amenaza para nuestros derechos y libertades más elementales, ya que en 
no pocas ocasiones distintos gobiernos han empleado este tipo de iniciativas para 
justificar el avance y la imposición de su agenda ideológica desde una influencia in-
ternacional que socava la soberanía de las naciones afectando a sus legislaciones, 
tratando de confundirla con los derechos humanos, que son de carácter universal e 
inmutable.

Ante tal amenaza, es un deber de esta Cámara reafirmar su compromiso con la 
vida y la familia, así como el apoyo a todas aquellas madres que quieren y no pue-
den serlo ante el abandono de unas administraciones que destinan más medios y 
recursos a la práctica de abortos que a apoyarlas en los momentos de mayor vulne-
rabilidad.

El aborto no es ni puede ser en ningún caso un derecho, aunque con tal fin pueda 
ser proclamado solemnemente. Su aceptación y defensa por determinados grupos 
de interés es la prueba de que nunca la desesperanza puede ser el motor que guíe 
el comportamiento político. El aborto no puede ser nunca motivo de celebración, y 
todos tenemos la obligación cívica y moral de revertirlo con políticas de apoyo de-
cidido a la maternidad y la familia.

En el caso de España, las últimas reformas en esta materia han convertido la 
práctica abortiva en un derecho, suscitando incluso las críticas de distintas organi-
zaciones internacionales ante la discriminación que supone el aumento de los plazos 
en los supuestos en que la persona por nacer pueda sufrir algún tipo de discapacidad.

La vida debe estar siempre en el centro de las políticas públicas de todas las ad-
ministraciones, y se debe promover legislación respetuosa con la vida de quienes 
van a nacer, con la libertad de las mujeres que deciden ser madres y con el respeto 
a las conciencias de los profesionales de la medicina y enfermería que se niegan a 
ser cómplices de prácticas intrusivas en las madres y letales de sus hijos, contrarias 
al más elemental Código Deontológico. En definitiva, una legislación que sea capaz 
de reducir los abortos con el objetivo final de acabar la tragedia que suponen. Debe-
mos poner al servicio de la maternidad y de la familia todos los medios y recursos 
públicos.

Para ello, debemos reafirmar el compromiso de este parlamento por el derecho 
a la vida y la dignidad de la persona desde la concepción hasta la muerte natural, 
asumiendo que la vida del no nacido es un bien que debe gozar de la protección del 
Estado. No podemos dedicar más recursos a promocionar la cultura de la muerte 
que a la cultura de la vida.

Del mismo modo, debemos rechazar la extralimitación ilegal que de forma con-
tinuada ejercen las instituciones europeas, usurpando competencias de los Estados 
soberanos; abordando en este caso materias como la salud, la reproducción y el 
aborto, que son competencias exclusivas de los estados miembros.
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Se trata de una inadmisible deriva ideológica de estas instituciones, que buscan 
hacer políticas contrarias a los valores y principios que convirtieron Europa en la 
cuna de una Civilización respetuosa con la dignidad de todo el ser humano y de to-
dos los seres humanos.

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: A proteger y apoyar de forma decidida el derecho a la vida desde el 

momento de la concepción y hasta la muerte natural, y muestra su firme rechazo a 
la resolución aprobada el pasado 24 de junio en el Parlamento Europeo conocida 
como «Informe Matic».

Segundo: Rechazar que el aborto pueda considerarse de ninguna manera como 
un derecho humano.

Tercero: A poner la defensa y protección de la vida en el centro de todas sus ac-
tuaciones, garantizando: 

– Que las mujeres reciban una información completa, transparente y veraz sobre 
la práctica del aborto, las condiciones del feto humano que vive en su seno, y las 
consecuencias físicas y psicológicas de practicar un aborto; información que deberá 
igualmente y en las mismas condiciones ofrecerse al padre de la criatura.

– La puesta en marcha de ayudas de toda índole a las mujeres y familias que de-
ciden seguir adelante con su embarazo.

– La defensa de forma decidida la cultura de la vida ofreciendo todas las me-
didas económicas, educacionales o habitacionales necesarias para que las madres 
puedan criar a sus hijos en las mejores condiciones.

Cuarto: A aumentar los controles sanitarios, administrativos, laborales, fiscales, 
de protección de datos y legales de todos los centros donde se practiquen abortos.

Palacio del Parlamento, 30 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

Proposta de resolució sobre les mesures per a impulsar el teletreball
250-00204/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 8193 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021

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 los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución sobre medidas para impulsar el teletrabajo, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Treball, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Tal como señaló el Comité Económico y Social Europeo en su Dictamen 2018/

C237/02: «La introducción progresiva de las nuevas tecnologías, la digitalización y 
la robotización y sus rápidas trasformaciones, tanto en las empresas como en el sec-
tor público, están teniendo un impacto trascendental en los sistemas de producción, 
las condiciones de trabajo y los modelos organizativos del mercado laboral y en la 
sociedad en general. La nueva revolución industrial tiene el potencial de mejorar la 
productividad y la calidad de vida y del trabajo, si va debidamente acompañada de 
una buena combinación de políticas destinadas a lograr un crecimiento integrador 
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y sostenible impulsado por la innovación. Esto tendrá un importante impacto en el 
empleo, se crearán puestos de trabajo nuevos, algunos empleos se transformarán y 
otros serán sustituidos a un ritmo rápido (…)». Las nuevas tecnologías se revelan 
como un factor extraordinariamente positivo, tanto en el caso de la necesaria conci-
liación laboral y familiar como en el de otras eventuales situaciones que desgracia-
damente estamos viviendo ante la crisis del coronavirus COVID-19, así como para 
favorecer la integración de colectivos afectados por discapacidad y dependencia.

El teletrabajo se presenta, por tanto, como uno de los principales instrumentos 
de cambio para impulsar la conciliación, entendiéndose el mismo como «la moda-
lidad de trabajo que permite a los empleados desarrollar su jornada laboral o parte 
de ella desde casa». Es importante hacer constar que no todos los empleos permiten 
esta opción laboral, por lo que las empresas deberán analizar sus procesos producti-
vos identificando procesos y puestos de trabajo que son susceptibles de adoptar esta 
modalidad laboral.

En relación con la necesaria conciliación laboral y familiar, el teletrabajo presen-
ta claras ventajas sobre la optimización de las horas dedicadas al trabajo, al reducir-
se en tiempo de los desplazamientos con una clara incidencia en la productividad y 
un efecto positivo en los tiempos dedicados al cuidado de la familia hijos o mayores, 
dependientes y discapacitados que se encuentren en el entorno familiar.

En el ámbito de las personas aquejadas por situaciones de discapacidad y depen-
dencia, la falta de trabajo se revela como una de las causas principales de exclusión 
social y de pobreza. Según datos de la fundación Adecco un 64% de las personas 
con discapacidad pueden trabajar gracias a las nuevas tecnologías, lo que nos sitúa 
en un escenario en el que medidas adecuadas de inversión en este sentido tendrían 
como consecuencia una mejora en la calidad de vida de las personas con discapaci-
dades, tanto desde el punto de vista social como económico y psicológico.

El Gobierno de la Generalidad de Cataluña debe tomar medidas para que la op-
ción del teletrabajo se normalice y sea contemplada como una posibilidad más den-
tro de las modalidades habituales de trabajo, habida cuenta que los efectos positivos 
de esta medida no repercuten exclusivamente en los trabajadores, sino también en 
las empresas en mayor o menor medida, ya que supone un ahorro en los costes de 
suministros y en consumo de material al priorizarse el uso tecnológico. También 
repercute positivamente en el desarrollo de las políticas públicas que mejoran la ca-
lidad de vida de los ciudadanos.

El teletrabajo a su vez tendría efectos positivos sobre la movilidad urbana redu-
ciendo considerablemente el tráfico en hora punta, que en núcleos urbanos de alta 
densidad de población son especialmente significativos y repercuten decisivamente 
en la calidad de vida de las personas.

Uno de los principales retos a la hora de impulsar e implantar el teletrabajo es 
el reto tecnológico. Es necesario no sólo dotar al trabajador de los medios técnicos 
oportunos, tales como ordenador, teléfono móvil, internet…, sino también proceder 
a una reestructuración de procesos que permita efectuar ciertas tareas en remoto. 
Todo ello conlleva inversiones y gastos en I+D+I, que puede suponer un freno a la 
expansión del teletrabajo en 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: 
1. Establecer incentivos fiscales a aquellas empresas que desarrollen proyectos 

de I+D+I e implementen medidas concretas para favorecer el teletrabajo.
2. Establecimiento y ejecución efectiva del teletrabajo en las administraciones 

públicas.
Palacio del Parlamento, 30 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX
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Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’amiant del parc 
d’habitatges de Badia del Vallès
250-00205/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 8384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la 
eliminación del amianto en el parque de viviendas de Badia del Vallès, para que 
sea sustanciada ante la Comisión de Políticas Digitales y Territorio, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
La ciudad de Badia del Vallès presenta una grave problemática de salud pública 

debido a la alta presencia de amianto en la mayoría de sus viviendas.
Desde la Comissió de l’Amiant, que integra al movimiento vecinal, asociativo y 

político del municipio ha habido una gran movilización para abordar la problemá-
tica, y se han realizado estudios, como el Mapa de l’Amiant, que censan, analizan 
y cuantifican la presencia del amianto en los edificios del municipio, proponiendo 
también un plan de acción para su retirada.

Desde Badia del Vallès se interpela al resto de administraciones públicas para 
ayudar al municipio a visibilizar y abordar esta problemática, poniendo al alcance 
recursos económicos y materiales que permitan sufragar los costes de las acciones 
que deban llevarse a cabo para la retirada del amianto.

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: 
1) Actuar ante la grave problemática de salud pública que conlleva la presencia 

de amianto en la mayoría de edificios de Badia del Vallès y reconocer el trabajo y 
el esfuerzo del movimiento vecinal y asociativo del municipio en la denuncia y vi-
sibilización de la situación.

2) Ante las conclusiones del Mapa de l’Amiant, comprometerse a destinar recur-
sos económicos para sufragar las acciones que deban implementarse para asegurar 
la retirada y sustitución del amianto en los edificios del municipio, y dar apoyo a po-
sibles reivindicaciones del municipio en este sentido frente a otras administraciones.

3) Analizar la situación de presencia de amianto en otros lugares de Cataluña y 
plantear un Plan de Acción para su retirada.

Palacio del Parlamento, 30 de junio de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dins dels 
túnels de Vallvidrera
250-00206/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 8388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de millora de 
la seguretat dins dels Túnels de Vallvidrera, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
A l’anterior legislatura el Grup Parlamentari de Ciutadans va portar davant de 

la Comissió de Territori una Proposta de Resolució que demanava la millora de les 
mesures de seguretat dins dels Túnels de Vallvidrera (250-00811/12).

Com és prou conegut, aquesta infraestructura és un cas pràcticament insòlit dins 
la xarxa transeuropea de carreteres. Pel seu volum de trànsit hauria de tenir unes 
característiques de seguretat molt per damunt de les que té en l’actualitat. De fet, no 
podria tenir l’actual configuració amb un carril central amb sentit de marxa com-
partit. Solament el fet, de caràcter administratiu, que la Generalitat no consideri 
aquesta infraestructura dins la xarxa transeuropea permet que es mantingui l’actual 
situació de vulnerabilitat en matèria de seguretat viària.

La Directiva 2004/54/CE del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, sobre 
els requisits mínims de seguretat per a túnels de la xarxa transeuropea de carreteres, 
estableix el següent: 

Mesures de seguretat
1. Els Estats membres garantiran que els túnels situats al seu territori que entrin 

en l’àmbit d’aplicació de la present directiva compleixin els requisits mínims de se-
guretat establerts en l’annex I.

2. En els casos en què determinats requisits estructurals establerts a l’annex 
I només puguin complir-se recorrent a solucions tècniques que, o bé no puguin 
complir-se o que només es pugui donar compliment amb un cost desproporcionat, 
l’autoritat administrativa a què es refereix l’article 4 podrà acceptar que, com a al-
ternativa als dits requisits, s’apliquin mesures de reducció del risc, sempre que les 
mesures alternatives donin lloc a una protecció equivalent o major. L’eficàcia de les 
mesures haurà de demostrar-se mitjançant una anàlisi del risc, d’acord amb el que 
disposa a l’article 13. Els Estats membres informaran la Comissió de les mesures de 
reducció del risc acceptades com a alternativa, i presentaran la corresponent justi-
ficació. El present apartat no serà aplicable als túnels que es trobin en fase de pro-
jecte als que es refereix l’article 9.

Després del debat parlamentari de la mencionada Proposta de Resolució amb 
número de tramitació 250-00811/12 es va arribar a un acord de mínims pel qual 
s’instava al Govern al següent: 

a) Fer el seguiment, conjuntament amb la societat concessionària dels túnels de 
Vallvidrera, de les mesures que s’han adoptat fins ara amb relació al millorament 
de les mesures de seguretat en aquests túnels i estudiar la possibilitat d’implantar-ne 
d’altres, tenint en consideració la Directiva 2004/54/CE, del Parlament Europeu i del 
Consell, sobre requisits mínims de seguretat per a túnels de la xarxa transeuropea de 
carreteres.

b) Estudiar la viabilitat tècnica del millorament de la seguretat en els túnels de la 
xarxa viària dependent de la Generalitat de Catalunya.
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Encara que la reducció del trànsit durant pràcticament tot l’any 2020 ha reduït la 
seva incidència estadística global, un cop s’han tornat a nivells d’utilització normals, 
la taxa de mortalitat dins la infraestructura ha tornat a ser notícia.

Els accidents que es produeixen dins de tota mena de túnels acostumen a ser molt 
més perillosos i mortals que en altres indrets. Poden ser motiu que hi hagi molts 
usuaris implicats i, com són espais tancats, la possibilitat que es produeixi una greu 
situació d’emergència, com pot ser un incendi d’un vehicle que afecti seriosament la 
seguretat de molts altres vehicles, molt elevada.

Precisament per aquest motiu, la Comissió Europea és especialment sensible res-
pecte a la seguretat dins aquestes infraestructures, només cal recordar que un ac-
cident dins d’un túnel, el del Mont Blanc el 1999, va produir un incendi que va 
 provocar la mort de 39 persones.

No es pot caure en la fàcil resposta que el nombre d’accidents és baix, ja que una 
sola persona que perd la vida és ja un preu impossible de pagar, sobretot si les ad-
ministracions poden actuar per reduir un risc sobre el qual hi ha solucions factibles.

Donat l’elevat cost que suposaria el desdoblament dels Túnels, amb l’obertura 
d’un nou túnel, la mateixa directiva obre la porta a buscar solucions alternatives que 
redueixin el risc d’accident.

Altres ciutats del món que pateixen el mateix problema han desenvolupat solu-
cions alternatives, que permeten col·locar mesures antixocs reversibles d’una forma 
relativament ràpida.

Aquest any 2021, amb la recuperació dels nivells d’utilització pràcticament nor-
mals, els accidents dins dels Túnels han tornat a colpejar la nostra societat i, amb 
especial incidència, entre els veïns de Sant Cugat del Vallès, usuaris habituals dels 
túnels.

També cal destacar l’especial desprotecció que afecte els motoristes usuaris 
d’aquesta infraestructura, perquè qualsevol accident dins del túnel té greus implicaci-
ons sobre la seva seguretat, amb resultats, en moltes ocasions, gravíssims. Aquest col-
lectiu és, un cop més, el principal damnificat de les polítiques de les administracions 
públiques que no els tenen en compte, com es pot veure en aquest cas o en les actua-
cions unilaterals en els carrers de Barcelona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Buscar alternatives que millorin la seguretat a l’interior dels Túnels de Vall-

vidrera, donant compliment a la Directiva Europea 2004/54/CE, sobre els requisits 
mínims de seguretat per a túnels de la xarxa transeuropea de carreteres.

2. Implementar una alternativa viable que millori la seguretat a l’interior dels Tú-
nels de Vallvidrera i a altres túnels de la xarxa viària dependent de la Generalitat, 
estudiant la incorporació, per exemple, de mitjans físics de separació als túnels amb 
carrils reversibles de circulació i on es doni pas alternatiu pel carril central.

3. Incrementar les mesures de control de velocitat a la xarxa viària catalana i, en 
especial, dins dels Túnels de Vallvidrera.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta, GP Cs
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Proposta de resolució sobre les competències en matèria d’aigües 
territorials espanyoles
250-00207/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 8595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021

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

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución relativa a las competencias en materia de 
aguas territoriales españolas, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El artículo 132.2 de la Constitución española establece que «Son bienes de domi-

nio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terres-
tre, las playas, el mar territorial y los recursos económicos de la zona económica y 
la plataforma continental».

El Tribunal Constitucional no ha resuelto en términos generales sobre la cuestión 
de si las zonas marítimas forman parte del territorio autonómico, pero al conocer 
conflictos competenciales suscitados en materias específicas con incidencia en los 
espacios marítimos, ha admitido implícitamente que el principio de territorialidad 
de las competencias autonómicas comprende también esos espacios de forma limi-
tada a sus competencias, y ha reconocido en diversas ocasiones el ejercicio de de-
terminadas competencias de las Comunidades Autónomas sobre los espacios ma-
rítimos.

La aparente contradicción en cuanto a si la delimitación del territorio de una 
Comunidad Autónoma comprende o no el mar adyacente a su costa litoral, sólo así 
se puede resolver si se admite que el uso del término territorio en los Estatutos de 
Autonomía es plurívoco. Cuando se refiere a la delimitación del espacio físico como 
elemento de la Comunidad Autónoma, se ha empleado un concepto clásico de terri-
torio, propio de la teoría del Derecho y del Estado, que alude estrictamente al espa-
cio terrestre. En cambio, cuando el territorio se enuncia como ámbito de eficacia de 
las normas autonómicas o como ámbito de ejercicio de sus competencias, se emplea 
un concepto más reciente de territorio que comprende también el mar adyacente 
para el estricto ejercicio de sus competencias delimitadas.

De conformidad con la Sentencia del Tribunal Supremo (sección 5ª, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo) de 2 de julio de 2008 (ponente: Jesús Ernesto Peces 
Morate), lo determinante no es la naturaleza del territorio, sino la titularidad de 
competencias que permiten actuar sobre el mismo. El hecho de que el mar terri-
torial sea bien de dominio público estatal (art. 132.2º CE), no implica exclusividad 
de competencias del Estado para actuar sobre el mismo como viene reiterando el 
T.C. desde su sentencia Nº 77/1984, de modo que no importa tanto la titularidad de 
los bienes como la titularidad de las competencias que se ejercitan sobre el mismo 
(STC 227/98).

Nadie pone en tela de juicio que el artículo 148 de la Constitución reconoce al-
gunas competencias a las Comunidades Autónomas en el mar, como los puertos 
de refugio (148.1.6ª), la pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura 
(148.1.11ª), pero estos preceptos no definen el territorio de la Comunidad Autónoma. 
El Tribunal Constitucional deja meridianamente claro que «distinto es el caso del 
mar territorial», en el que sólo excepcionalmente pueden llegar a ejercerse compe-
tencias autonómicas, eventualidad ésta que dependerá bien de un explícito recono-
cimiento estatutario bien de la naturaleza de la competencia tal como resulta de la 
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interpretación del bloque de constitucionalidad, y, por tanto, de lo que una norma 
estatal disponga.

Como indica la sentencia referida ut supra: «(...) aun en los países más descen-
tralizados, es en la Administración central en la que reside el núcleo importante de 
competencias sobre el mar, de acuerdo con su caracterización jurídica de frontera 
y de límite territorial del poder soberano del Estado con competencias hacía fuera 
(relaciones internacionales, tráfico internacional de personas y de mercancías, sa-
nidad exterior, comercio internacional, pesca marítima, tratados internacionales) y 
hacía dentro (defensa y vigilancia militar, dominio público, defensa de los recursos 
naturales), protagonismo de la Administración central que se contagia a las áreas 
marinas a proteger, de manera que en Derecho comparado la regla general es que 
son las autoridades centrales de los Estados las competentes para la creación y ges-
tión de las áreas marinas protegidas, y sólo en algunos Estados federales o con un 
regionalismo fuertemente desarrollado se observa una jurisdicción regional conferi-
da siempre por normas emanadas del Estado central».

En este orden de cosas, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad atribuye en sus artículos 11 y 12 un conjunto de competen-
cias a la Guardia Civil con carácter exclusivo cuando se ejercen en el mar territorial 
de España.

Señala el artículo 11: «1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen 
como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la 
seguridad ciudadana mediante el desempeño de las siguientes funciones: 

a) Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales, ejecutando 
las órdenes que reciban de las Autoridades, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias.

b) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los 
bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa.

c) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran.
d) Velar por la protección y seguridad de altas personalidades.
e) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana.
f) Prevenir la comisión de actos delictivos.
g) Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegu-

rar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez 
o Tribunal competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes.

h) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la segu-
ridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención 
de la delincuencia.

i) Colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, 
catástrofe, o calamidad pública, en los términos que se establezcan en la legislación 
de protección civil.

2. Las funciones señaladas en el párrafo anterior serán ejercidas con arreglo a la 
siguiente distribución territorial de competencias: 

a) Corresponde al Cuerpo Nacional de Policía ejercitar dichas funciones en las 
capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Go-
bierno determine.

b) La Guardia Civil las ejercerá en el resto del territorio nacional y su mar ter-
ritorial».

Y el artículo 12.1.B) establece: «Serán ejercidas por la Guardia Civil: 
a) Las derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos.
b) El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y per-

seguir el contrabando.
c) La vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en las vías públicas interurbanas.
d) La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, ae-

ropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran.
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e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación 
de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la ri-
queza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la 
naturaleza.

f) La conducción interurbana de presos y detenidos.
g) Aquellas otras que le atribuye la legislación vigente».
A la vista de lo anterior, queda claro que las competencias en aguas territoriales 

españolas en materia de navegación y rescate marítimo, relaciones internaciona-
les, tráfico internacional de personas y de mercancías, sanidad exterior, comercio 
internacional, pesca marítima, tratados internacionales, defensa y vigilancia mili-
tar, dominio público, defensa de los recursos naturales o seguridad ciudadana son 
competencias exclusivas estatales cuyo ejercicio se encomienda principalmente a la 
guardia civil o a las fuerzas armadas, sin que los Mossos d’Esquadra –en su calidad 
de policía de la Generalidad de Cataluña– tengan competencias al respecto.

Por ello, sorprende que el pasado día 10 de junio, el Boletín Oficial del Estado 
publicara el Convenio suscrito el anterior día 31 de mayo entre la Dirección General 
de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes, y el Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, que consiste en «la formalización de la formación 
marítima que deben recibir los integrantes del cuerpo de Mossos d’Esquadra y el 
cuerpo de bomberos de la Generalidad de Cataluña para el gobierno de las embar-
caciones adscritas a dichos cuerpos en aguas marítimas» y en virtud del cual se ins-
truirá a los agentes y a los bomberos catalanes en maniobras y ejercicios que hacen 
referencia directa a movimientos en mar abierto, lo que claramente supone una inva-
sión de competencias del Cuerpo de la Guardia Civil. Las destrezas que adquirirán 
los mossos y bomberos catalanes se clasifican en tres ámbitos: Con la embarcación 
atracada se les instruirá en preparativos antes de iniciar la maniobra, para salir a la 
mar, manejo de cabos y cuestiones de seguridad. En segundo lugar, las maniobras 
en dársena, además de la aplicación de las reglas de rumbo y gobierno, velocidad de 
seguridad, vigilancia de balizas. Y en tercer lugar, maniobras de rescate y navega-
ción en mar abierto. Dichas funciones exceden con creces del ámbito competencial 
de Mossos d’Esquadra cuyo despliegue acuático no puede superar las normas de 
policía administrativa y en aguas interiores.

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. La Consejería de Interior declare explícitamente que no existen las 

«aguas territoriales catalanas», expresión errónea del exconseller Sr. Buch que alude 
a un concepto inexistente; sino el mar territorial de España que define las aguas que 
bañan las costas catalanas y las del conjunto del solar patrio.

Segundo. Se abstenga de negociar con el Gobierno de España el traspaso de 
competencias en el ámbito marítimo que sean exclusivas del Estado, respetando las 
competencias ejercidas por el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Ci-
vil (GEAS) y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR), y sin pretender 
aglutinar competencias policiales a favor de los Mossos en este ámbito.

Tercero. La Consejería de Interior manifieste y reconozca expresamente que la 
cesión de competencias de policía marítima y de los GEAS a la Generalidad de Ca-
taluña y a la Policía Autonómica supondría un ataque directo a la Constitución es-
pañola y, en concreto, a su artículo 149.1.

Palacio del Parlamento, 2 de julio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX
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Proposta de resolució sobre la dissolució de l’Àrea de Seguretat 
Institucional
250-00208/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 8670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.07.2021

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre la dissolució de l’Àrea de Seguretat Institucional, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 17 de juny de 2020 va entrar en servei la denominada Àrea de Seguretat Insti-

tucional (ASI). Es tracta d’una unitat d’escortes integrada per una setantena d’agents 
que, des d’aleshores, presta servei al President i a expresidents de la Generalitat. 
A diferència de tota la resta, l’ASI no depèn de la prefectura ni està vinculada a l’es-
tructura jeràrquica del Cos de Mossos d’Esquadra, sinó que depèn funcionalment 
del departament de Presidència.

Excepció feta de la Divisió d’Afers Interns, que per la seva naturalesa i funcions, 
per prescripció legal i per sentit comú, depèn de la Direcció General de la Policia, 
la resta d’unitats i divisions en els que s’organitza la policia, es vinculen jeràrquica-
ment a l’estructura del Cos de Mossos d’Esquadra, d’acord amb el que estableix la 
Llei 10/94, d’11 de juliol de la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d’Esquadra.

La creació de l’esmentada Àrea de Seguretat Institucional contravé, en conse-
qüència, l’esperit de la vigent llei de la policia, ja que la dependència de l’estructura 
jeràrquica de les diferents unitats no persegueix el control d’aquestes, sinó garantir 
la seva professionalització i la imprescindible neutralitat respecte l’esfera política.

Després d’un breu període dubitatiu que el va portar a prescindir dels serveis 
de l’ASI i a continuar amb l’escorta que li havia estat assignada amb anterioritat, el 
President de la Generalitat no ha donat instruccions per dissoldre l’ASI, perpetuant 
així una situació anòmala si ens atenem al funcionament i organització del Cos de 
Mossos d’Esquadra

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 dissoldre l’Àrea de Seguretat Ins-

titucional (ASI) i a reubicar els agents que en el seu dia hi van ser adscrits a l’Àrea 
d’Escortes, depenent de la Comissaria General de Recursos Operatius del Cos de 
Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, GP PSC-

Units
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3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la 
Sindicatura de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes  
d’un informe de fiscalització relatiu a la gestió dels Fons Covid-19  
de la Generalitat, els seus organismes dependents i les entitats de 
dret públic durant la pandèmia
253-00001/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 8462 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 06.07.2021

Procediment: l’establert als articles 167 i 168 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari 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 d’encàr-
rec a la Sindicatura de Comptes d’un informe específic sobre la gestió dels Fons Co-
vid-19 de la Generalitat, els seus organismes dependents i les entitats de dret públic 
durant la pandèmia, per tal que sigui substanciada davant la Sindicatura de Comp-
tes, amb el text següent: 

Exposició de motius
Per fer front a la pandèmia de COVID‐19 i a l’emergència sanitària, econòmica 

i social, el Govern d’Espanya va crear el juny de 2020 el Fons COVID‐19 dotat de 
16.000 M€ per donar suport a les comunitats autònomes en la prestació de serveis 
públics bàsics.

En total, el Govern de la Generalitat ha rebut del Govern d’Espanya 3.165,55M€, 
dels quals 1.721,03 M€ s’han destinat a la sanitat pública, segons el propi Govern de 
la Generalitat. En aquest sentit, Catalunya ha estat una de les principals receptores 
del Fons COVID‐19.

Tanmateix, en els informes d’execució que la conselleria d’economia va realit-
zant no es pot observar tot el detall del destí de tots els recursos transmesos. Comp-
tem amb xifres globals que no ens permeten tenir un anàlisis acurat. Fins i tot, en 
alguna ocasió, en seu parlamentària, membres d’òrgans públics de la Generalitat de 
Catalunya han reconegut dedicar recursos provinents del Fons Covid-19 per despesa 
no relativa a salut, educació o activitat econòmica.

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 realitzar un informe complementari 

al que es va demanar sobre la despesa generada en base a decrets d’emergència reco-
llits a les Resolucions 962/XII i 963/XII del Parlament de Catalunya, per tal de rea-
litzar una fiscalització específica i complerta sobre la gestió per part de la Generalitat 
de Catalunya, els seus organismes dependents i les seves entitats de dret públic de 
les despeses realitzades per part de la Generalitat de Catalunya dels Fons Covid-19 
(RDL 22/2020).

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 13.07.2021 al 21.07.2021).
Finiment del termini: 22.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.07.2021.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2021, d’acord 
amb l’article 24.a del Reglament, ha pres nota de la renúncia a la condició de diputat 
al Parlament de Catalunya, de Damià Calvet Valera, del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, amb efectes des del dia 6 de juliol de 2021

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 8581 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021

A la Mesa de la Diputació Permanent
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del Parlament, us co-
munica que la diputada Susanna Segovia Sánchez substituirà de forma permanent la 
diputada Jéssica Albiach Satorres en la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Recerca i Universitats
410-00008/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT

Reg. 8667 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
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que la diputada Anna Maria Erra i Solà ha estat designada membre de la Comissió 
de Recerca i Universitats.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 8668 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021

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

d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica que 
la diputada Anna Maria Erra i Solà ha estat proposada presidenta de la Comissió de 
Recerca i Universitats.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural
410-00010/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 7867, 8260 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021

Reg. 7867 

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’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural
Alta: Mercè Esteve i Pi
Baixa: Jordi Munell i Garcia

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Reg. 8260

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’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural
Alta: Ramon Tremosa Balcells
Baixa: Mercè Esteve i Pi

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Composició de la Comissió de Salut
410-00011/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 8066 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021

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 48.4 del Reglament del Parlament, comu-
nica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Salut
Alta: Irene Negre i Estorach
Baixa: Jordi Munell i Garcia

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió d’Interior
410-00012/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 7868 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021

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 48.4 del Reglament del Parlament, comu-
nica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Interior
Alta: Irene Negre i Estorach
Baixa: Ramon Tremosa Balcells

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de Justícia
410-00015/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 8192 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021

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

d’acord amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que 
el diputat Jordi Albert i Caballero ha estat donat de baixa com a membre de la Co-
missió de Justícia, i el diputat Jordi Orobitg i Solé ha estat donat d’alta com a mem-
bre de la Comissió de Justícia.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 8191 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021

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

d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, comunica que 
el diputat Jordi Orobitg i Solé ha estat proposat president de la Comissió de Justícia.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 5 de juliol de 2021, d’acord 
amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, ha ratificat com a president 
el diputat Jordi Orobitg i Solé per a proveir la vacant causada per la renúncia del 
diputat Jordi Albert i Caballero.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021
El secretari en funcions de la Comissió, Jordi Riba Colom; el president de la 

Comissió, Jordi Orobitg i Solé

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
412-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JXCAT

Reg. 7863 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021

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 48.1 del Reglament del Parlament, comu-
nica que el diputat David Saldoni i de Tena ha estat designat membre de la Comissió 
de l’Estatut dels Diputats.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 7864 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021

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 49 del Reglament del Parlament, comu-
nica que el diputat David Saldoni de Tena ha estat proposat com a President de la 
Comissió de l’Estatut dels Diputats.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 7865 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021

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 48.4 del Reglament del Parlament, comu-
nica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Peticions
Alta: David Saldoni i de Tena
Baixa: Anna Maria Erra i Solà

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 8380, 8382 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021

Reg. 8380

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 del Síndic de Greuges
Alta: Irene Negre i Estorach
Baixa: Francesc Damià Calvet Valera

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Reg. 8382

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 del Síndic de Greuges
Alta: Joaquim Calatayud Casals
Baixa: Salvador Vergés i Tejero

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat



BOPC 79
12 de juliol de 2021

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa 106

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca  
i Universitats amb el conseller d’Educació sobre els objectius  
i el pla de treball del departament
354-00018/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP VOX (reg. 8661).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior  
amb el conseller d’Interior i la consellera d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural sobre la campanya de prevenció 
d’incendis forestals del 2021 i la preocupació dels sindicats  
del Cos de Bombers de la Generalitat pel que fa a aquesta qüestió
354-00020/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb un altre 
diputat del GP PSC-Units (reg. 4497).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 07.07.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior  
amb el conseller d’Interior sobre l’actuació del Departament 
d’Interior en l’acusació particular contra Marcel Vivet i sobre  
la gestió de les acusacions particulars contra manifestants
354-00022/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG (reg. 5865).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 07.07.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior  
amb el conseller d’Interior sobre l’acusació particular contra  
Marcel Vivet
354-00023/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marc Parés Franzi, del GP ECP (reg. 5885).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 07.07.2021.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’entitat 
promotora de la iniciativa legislativa popular per a la modificació  
de la Llei d’universitats amb relació a la Proposició de llei  
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00026/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8391).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència del president de l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00027/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8391).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació  
de l’Observatori del Sistema Universitari amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00028/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8391).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats  
de Catalunya
352-00029/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8391).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Coneixement i Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00030/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8391).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Juan Hernández Armenteros, 
professor i investigador expert en finançament del sistema 
universitari i editor del blog Universidad, amb relació a la Proposició  
de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya
352-00031/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8391).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Pérez García, professor 
i investigador expert en finançament del sistema universitari, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-00032/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 8391).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats  
de Catalunya
352-00058/13

SOL·LICITUD

Presentació: G Mixt (reg. 8460).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació  
de la Coordinadora de Representants d’Estudiants d’Universitats 
Públiques, amb relació a la Proposició de llei de modificació  
de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00059/13

SOL·LICITUD

Presentació: G Mixt (reg. 8460).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació  
de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb relació  
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya
352-00060/13

SOL·LICITUD

Presentació: G Mixt (reg. 8460).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Observatori del Sistema Universitari, amb relació a la Proposició  
de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00061/13

SOL·LICITUD

Presentació: G Mixt (reg. 8460).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei  
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00062/13

SOL·LICITUD

Presentació: G Mixt (reg. 8460).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Germà Bel, catedràtic 
d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació  
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya
352-00077/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 8754).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Núria Bosch, catedràtica 
d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació  
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya
352-00078/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 8754).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Escardíbul, gerent  
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei  
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00079/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 8754).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de José García Montalvo, 
catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació  
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya
352-00080/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 8754).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Vera Sacristán, professora  
de matemàtica aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya  
i directora de l’Observatori del Sistema Universitari, amb relació  
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya
352-00081/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 8754).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.



BOPC 79
12 de juliol de 2021

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 111 

Proposta d’audiència en ponència del president de l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00082/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 8754).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència del vicepresident de l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00083/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 8754).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats  
de Catalunya
352-00084/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 8754).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició  
de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00085/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 8754).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació  
de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya amb relació  
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya
352-00086/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 8754).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació  
de la Joventut Nacionalista de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00087/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 8754).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació  
de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques amb relació  
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya
352-00088/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 8928).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats  
de Catalunya
352-00089/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 8928).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació a la Proposició  
de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00090/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 8928).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Gemma Espigares i Tribó, 
professora associada de la Universitat de Lleida, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats  
de Catalunya
352-00091/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 8928).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de José García Montalvo, 
catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats  
de Catalunya
352-00092/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 8928).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Xavier Domènech 
Sampere, professor del Departament d’Història Moderna  
i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona,  
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-00093/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 8928).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació  
de l’Associació d’Estudiants Progressistes de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya
352-00094/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP CUP-NCG (reg. 8929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Jovent 
Republicà amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00095/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP CUP-NCG (reg. 8929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de La Pública 
a Judici amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00096/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP CUP-NCG (reg. 8929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sindicat 
d’Estudiants dels Països Catalans amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00097/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP CUP-NCG (reg. 8929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Fem-la 
Pública amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00098/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP CUP-NCG (reg. 8929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Vera Sacristán, directora  
de l’Observatori del Sistema Universitari, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00099/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP CUP-NCG (reg. 8929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Mir Garcia, doctor  
en Humanitats i professor de la Universitat Pompeu Fabra  
i de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats  
de Catalunya
352-00100/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP CUP-NCG (reg. 8929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·lectiu 
de Doctorands en Lluita amb relació a la Proposició de llei  
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00101/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP CUP-NCG (reg. 8929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Associats 
Reclamants de la Universitat de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats  
de Catalunya
352-00102/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP CUP-NCG (reg. 8929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació  
de la plataforma ILP Universitats amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00103/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 9024).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
d’Estudiants Progressistes amb relació a la Proposició de llei  
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00104/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 9024).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat 
d’Estudiants dels Països Catalans amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00105/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 9024).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00106/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 9024).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció 
Sindical d’Universitats de Comissions Obreres de Catalunya  
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya
352-00107/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 9024).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció 
Sindical d’Universitats de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00108/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 9024).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció 
Sindical d’Universitats de la Confederació General del Treball de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-00109/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 9024).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.



BOPC 79
12 de juliol de 2021

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 117 

Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Interior i el director 
general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informin sobre 
l’actuació del Departament d’Interior en l’acusació particular contra 
Marcel Vivet i sobre la gestió de les acusacions particulars contra 
manifestants
356-00016/13

SOL·LICITUD

Presentació: Xavier Pellicer Pareja, del GP CUP-NCG (reg. 5863).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 07.07.2021.

Sol·licitud de compareixença de la secretària general  
del Departament de Recerca i Universitats davant la Comissió  
de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius  
i les línies estratègiques del departament
356-00030/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 6770).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Recerca i Universitats, 07.07.2021.

Sol·licitud de compareixença del secretari general  
del Departament d’Interior davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament
356-00040/13

SOL·LICITUD

Presentació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX (reg. 6780).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 07.07.2021.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia  
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els objectius  
i les línies estratègiques del departament
356-00041/13

SOL·LICITUD

Presentació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX (reg. 6781).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 07.07.2021.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Administració 
de Seguretat davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre  
els objectius i les línies estratègiques del departament
356-00042/13

SOL·LICITUD

Presentació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX (reg. 6782).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 07.07.2021.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior i la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural  
amb el conseller d’Interior i la consellera d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural sobre el programa d’extinció  
d’incendis de l’estiu
355-00003/13

SOL·LICITUD

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament d’Interior, consellera, 
del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (reg. 4990).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 07.07.2021.

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió  
de Matèries Secretes i Reservades sobre l’aplicació i l’ús  
de les despeses reservades en els termes de la Llei 28/2001, 
de regulació dels crèdits destinats a despeses reservades de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el primer semestre  
del 2021
355-00016/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 2 de la Comissió de Matèries Secretes i Reser-
vades, tinguda el 07.07.2021.

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat

PRESENTACIÓ

Reg. 8639 / Damià Calvet

A la Mesa del Parlament
Damià Calvet Valera, diputat de Junts per Catalunya al Parlament de Catalunya 

en la XIV legislatura, d’acord amb el que estableix l’article 24.a del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la renúncia a la condició de diputat.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corres-
ponguin, signa aquest document.

Parlament de Catalunya, 2 de juliol de 2021
Damià Calvet Valera, diputat GP JxCat
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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

Informe del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts sobre l’estat 
de la cultura i de les arts corresponent al 2020
334-00011/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENTA, DEL CONSELL NACIONAL DE LA CULTURA  

I DE LES ARTS

Reg. 8477 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Cultura: Mesa del Parlament, 

06.07.2021

A la presidenta del Parlament
Senyora,
Em plau informar-vos que el CoNCA ha enllestit l’Informe anual sobre l’estat de 

la cultura i de les arts corresponent al 2020 i que està en disposició de presentar-lo 
d’acord amb el que estableixen els articles 4.a i 7.2.e de la Llei 6/2008, de 13 de 
maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

La pandèmia de 2020 serà recordada com un dels períodes més difícils per a la 
societat catalana en general i per a les arts i la cultura en concret. L’Informe anual 
sobre l’estat de la cultura i de les arts corresponent al 2020 dona compte d’una situa-
ció anòmala que ha condicionat i afectat de ple l’ecosistema cultural del país. Aquest 
és el tema principal que plana al llarg del present informe anual, complementat 
amb la revisió de les polítiques culturals realitzades al llarg del 2020 des del triple 
 vessant del Parlament, el Govern i el Departament de Cultura, i de les principals 
magnituds i indicadors culturals disponibles en el moment de tancament d’aquest 
document. L’informe es clou amb una revisió crítica dels temes més rellevants de 
present i de futur per als sectors culturals, per als quals el CoNCA fa les seves reco-
manacions i expressa el seu compromís respecte de tots i cadascun.

En nom del CoNCA, us sol·licito una reunió per poder lliurar-vos l’Informe anual 
sobre l’estat de la cultura i de les arts del 2020.

Mentrestant, rebeu una cordial salutació.

Barcelona, 18 de juny de 2021
Vinyet Panyella Balcells, presidenta Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.
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4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança 
del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al període 
del setembre al desembre del 2020
337-00006/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 8196 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 06.07.2021

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 

televisió i a la ràdio, setembre-desembre 2020 i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en 
tingueu coneixement i als efectes oportuns. 

Cordialment,

Barcelona, 30 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 Par-
lament.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 3492/2021, plantejada per la Secció 
Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, amb relació a la disposició addicional 
trentena, apartats 2, 3, 4 i 5, de la Llei 12/2009, redactats per l’article 
172.3 de la Llei 5/2020
382-00002/13

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 8407 / Provisió del president del TC del 01.07.2021

Acord: Mesa del Parlament, 06.07.2021.
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4.88. Consells Assessors del Parlament

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

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència  
i Tecnologia (CAPCIT)
414-00002/13

RATIFICACIÓ DE MEMBRES

Reg. 8406 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Recentment hem rebut comunicació anunciant que, per acord de la Mesa del Par-

lament de 22 de juny de 2021, properament es constituirà el Consell Assessor del 
Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) de la XIV Legislatura.

Per aquest motiu, amb aquest escrit, ratifiquem la continuïtat dels nostres repre-
sentants al CAPCIT.

Els membres de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació són:
– Sr. Jordi Portabella Calvete, director general.
– Sra. Dolors López Puyol, coordinadora d’Anàlisi i Prospectiva de la Ciència.
Ben cordialment,

Barcelona, 30 de juny de 2021
Jordi Portabella, director general Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 8561, 8584 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021

Reg. 8561

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

el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat representant del Grup Mixt per a for-
mar part de Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT).

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Reg. 8584

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat Lucas Silvano Ferro Solé ha estat designat representant del Grup Parlamen-
tari d’En Comú Podem per a formar part de Consell Assessor del Parlament sobre 
Ciència i Tecnologia (CAPCIT).

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Jovent Republicà amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-00095/13
	Sol·licitud
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	352-00098/13
	Sol·licitud
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	352-00105/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-00106/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció Sindical d’Universitats de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-00107/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció Sindical d’Universitats de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-00108/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció Sindical d’Universitats de la Confederació General del Treball de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
	352-00109/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Interior i el director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informin sobre l’actuació del Departament d’Interior en l’acusació particular contra Marcel Vivet i sobre la gestió de l
	356-00016/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la secretària general 
del Departament de Recerca i Universitats davant la Comissió 
de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius 
i les línies estratègiques del departament
	356-00030/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari general 
del Departament d’Interior davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament
	356-00040/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els objectius 
i les línies estratègiques del departament
	356-00041/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Administració de Seguretat davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
els objectius i les línies estratègiques del departament
	356-00042/13
	Sol·licitud
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	Sessió informativa de la Comissió d’Interior i la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
amb el conseller d’Interior i la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre el programa d’extinció 
d’incendis de l’es
	355-00003/13
	Sol·licitud

	Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió 
de Matèries Secretes i Reservades sobre l’aplicació i l’ús 
de les despeses reservades en els termes de la Llei 28/2001, de regulació dels crèdits destinats a despeses reservades de l’Administraci
	355-00016/13
	Substanciació
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	334-00011/13
	Presentació: presidenta, del Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts


	4.70.10. Altres comunicacions
	Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al període del setembre al desembre del 2020
	337-00006/13
	Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
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	4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat
	Qüestió d’inconstitucionalitat 3492/2021, plantejada per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la disposició addicional trentena, apartats 2, 3, 4 i 5, de la Llei 12/2009, re
	382-00002/13
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