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TAU L A D E C O N T I N G U T
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 de compromís de lluita contra la corrupció i per la regeneració democràtica
250-00001/13
Rebuig

11

Proposta de resolució sobre la vacunació dels efectius de la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil destinats a Catalunya
250-00006/13
Retirada

11

Proposta de resolució sobre les restriccions de l’aforament en els esdeveniments
esportius a l’aire lliure
250-00120/13
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 de rebaixa de l’impost sobre la renda de les persones físiques
202-00001/13
Tramesa a la Comissió

12

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

12

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

12

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

12
12

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania
202-00006/13
Tramesa a la Comissió
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
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Proposició de llei de principis d’urgent aplicació als drets de le persones amb problemes de salut mental i llurs familiars
202-00007/13
Tramesa a la Comissió
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

13
13
13

Proposició de llei de supressió de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
202-00008/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

13
13

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

14
14

Proposició de llei de la bonificació autonòmica de l’impost de patrimoni
202-00011/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

14
14

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

14
14

Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00013/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

15
15

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
202-00014/13
Presentació: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP

15

Proposició de llei de supressió de les delegacions del Govern a l’exterior
202-00015/13
Presentació: GP VOX

23

Proposició de llei de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
202-00016/13
Presentació: GP PSC-Units

26

Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, per la regulació de l’activitat de cuina industrial vinculada a la
venda a distància de plats preparats
202-00017/13
Presentació: GP PSC-Units

37

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat

39
39

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre
202-00022/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat

39
39

3.01.03. Decrets llei
Decret llei 15/2021, del 6 de juliol, de creació del Fons Complementari de Riscos de
la Generalitat de Catalunya
203-00005/13
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat
Sol·licituds de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre el compliment de les sentències del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en matèria lingüística
250-00003/13
Canvi de Comissió tramitadora

47

Proposta de resolució sobre la supressió de la societat FGC Mobilitat, SA
250-00073/13
Canvi de Comissió tramitadora

47

Proposta de resolució sobre la supressió del Servei Meteorològic de Catalunya
250-00074/13
Canvi de Comissió tramitadora

47

Proposta de resolució sobre la bonificació del cent per cent de l’entrada de l’acompanyant d’una persona amb discapacitat
250-00168/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

48
48

Proposta de resolució sobre l’actualització de la informació referent als joves extutelats per la Generalitat
250-00169/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

48
48

Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la Llei 13/2014, d’accessibilitat
250-00170/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

48
48

Proposta de resolució sobre les residències de referència per a persones grans
sordes
250-00171/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

49
49

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00172/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

49
49

Proposta de resolució sobre les dades de beneficiaris de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència
250-00173/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

49
49

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses
250-00174/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

50
50

Proposta de resolució sobre el model de treball protegit
250-00175/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

50
50

Proposta de resolució sobre la tramitació de la llei de foment de l’associacionisme
250-00176/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

50
50

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors dels centres
de protecció de menors de gestió concertada i delegada
250-00177/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis socials 2022-2026
250-00178/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

51
51

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera en dependència
250-00179/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

51
51

Proposta de resolució sobre l’Escola Sagrada Família de Girona
250-00180/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

52
52

Proposta de resolució sobre la necessitat de construir un hospital de referència a
les Terres de l’Ebre a Tortosa
250-00181/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

52
52

Proposta de resolució sobre la repressió política a Turquia amb relació al cas Kobane
250-00182/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

52
52

Proposta de resolució sobre la supressió de les multes lingüístiques
250-00183/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

52
53

Proposta de resolució sobre l’exclusió del llenguatge inclusiu dels documents oficials
de l’Administració autonòmica
250-00184/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

53
53

Proposta de resolució sobre l’equiparació dels preus públics universitaris
250-00185/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

53
53

Proposta de resolució sobre la lliure circulació per les carreteres
250-00186/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

53
53

Proposta de resolució sobre la bonificació de l’impost de successions i donacions
250-00187/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

54
54

Proposta de resolució sobre el despoblament rural
250-00188/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

54
54

Proposta de resolució de defensa del sector primari
250-00189/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

54
54

Proposta de resolució sobre la perspectiva de família en les polítiques públiques
250-00190/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

54
55

Proposta de resolució sobre la creació d’un parc de bombers a Vallirana
250-00191/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’ajornament de la nova catalogació dels centres educatius segons llur complexitat
250-00192/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

55
55

Proposta de resolució sobre la seguretat i la modificació del Codi penal
250-00193/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

55
55

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

56
56

Proposta de resolució de rebuig dels indults concedits als condemnats pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
250-00195/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

56
56

Proposta de resolució sobre la lluita contra les agressions i les violències LGBTI-fòbiques
250-00196/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

56
56

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret a l’eutanàsia als hospitals del
Siscat
250-00197/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

56
57

Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent i la manca d’inversió
als municipis i el món local
250-00198/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

57
57

Proposta de resolució sobre el tancament del batxillerat nocturn de l’Institut Pompeu Fabra, de Martorell
250-00199/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

57
57

Proposta de resolució sobre el reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i la
dictadura a l’espai públic
250-00200/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

57
57

Proposta de resolució sobre la retirada d’un monument franquista a Montserrat
250-00201/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

58
58

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa a l’alumnat que pateix malalties
prolongades
250-00202/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

58
58

Proposta de resolució sobre el dret a la vida des del moment de la concepció fins
a la mort
250-00203/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

58
58

Proposta de resolució sobre les mesures per a impulsar el teletreball
250-00204/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’amiant del parc d’habitatges de Badia
del Vallès
250-00205/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

59
59

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dins dels túnels de Vallvidrera
250-00206/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

59
59

Proposta de resolució sobre les competències en matèria d’aigües territorials espanyoles
250-00207/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

59
59

Proposta de resolució sobre la dissolució de l’Àrea de Seguretat Institucional
250-00208/13
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

60
60

Proposta de resolució sobre les mesures per a la rehabilitació del litoral de Badalona i Sant Adrià de Besòs
250-00209/13
Presentació: GP Cs

60

Proposta de resolució sobre el transport públic a Port Aventura
250-00210/13
Presentació: GP PSC-Units

61

Proposta de resolució sobre la conservació de Cal Macià, a Vallmanya
250-00211/13
Presentació: GP CUP-NCG

62

Proposta de resolució sobre la transparència en la gestió de la candidatura als jocs
olímpics d’hivern del 2022
250-00212/13
Presentació: GP CUP-NCG

62

Proposta de resolució sobre l’actuació d’urgència al delta de l’Ebre
250-00213/13
Presentació: GP PSC-Units

63

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
Rectificació del text presentat

66

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups
de treball
Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre el model policial
252-00008/13
Esmenes presentades

67

3.20. Interpel·lacions
Interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2021-2022
300-00028/13
Presentació: GP PSC-Units

68

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la joventut
300-00029/13
Presentació: GP VOX

68

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques urbanes de recuperació social i ambiental en barris vulnerables
300-00030/13
Presentació: Marc Parés Franzi, del GP ECP

Taula de contingut
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Interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural
300-00031/13
Presentació: GP ERC

69

Interpel·lació al Govern sobre les iniciatives per a regular el sector audiovisual
300-00032/13
Presentació: GP ERC

69

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’elaborar un pla nacional de llengües
300-00033/13
Presentació: GP Cs

70

Interpel·lació al Govern sobre les prioritats en matèria d’agricultura i món rural
300-00034/13
Presentació: GP PSC-Units

70

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques lingüístiques
300-00035/13
Presentació: GP CUP-NCG

70

Interpel·lació al Govern sobre les beques i els ajuts universitaris
300-00036/13
Presentació: GP JxCat

71

Interpel·lació al Govern sobre la situació sanitària
300-00037/13
Presentació: GP JxCat

71

4. Informació
4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
Calendari de sessions plenàries per al segon període de sessions
244-00005/13
Acord

72

Composició de l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
395-00114/13
Acord

73

Reunions dels òrgans del Parlament durant l’agost del 2021
395-00116/13
Acord

73

4.45. Composició dels òrgans del Parlament
4.45.03. Diputació Permanent
Composició de la Diputació Permanent
397-00001/13
Substitució de diputats

73

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/13
Substitució de diputats
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

74
74

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que correspongui amb el conseller
de Territori i Sostenibilitat sobre l’informe de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat relatiu a l’empresa IQOXE
354-00003/13
Rebuig de la sol·licitud

75

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
Acord sobre la sol·licitud

Taula de contingut
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les accions per a combatre les violències i agressions LGBTI-fòbiques
354-00027/13
Sol·licitud i tramitació

75

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença de la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la comissió que correspongui perquè expliqui l’informe de la Secretaria de Medi
Ambient i Sostenibilitat relatiu a l’empresa IQOXE
356-00003/13
Acord sobre la sol·licitud

75

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió sobre el Tren de la
Costa Brava de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic davant la comissió que correspongui perquè expliqui el projecte ferroviari Tren de la Costa Brava
356-00008/13
Acord sobre la sol·licitud

76

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè d’Experts sobre el
Canvi Climàtic davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre l’impacte
del projecte d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat en les polítiques d’acció climàtica
356-00011/13
Acord sobre la sol·licitud

76

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè d’Experts sobre el Canvi
Climàtic davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el desplegament
de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, i el grau de compliment dels objectius de la
lluita contra l’emergència climàtica
356-00012/13
Acord sobre la sol·licitud

76

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la presidència de Port de Barcelona davant la comissió que correspongui perquè informi sobre les mesures previstes per a reduir les emissions associades al port de Barcelona
356-00013/13
Acord sobre la sol·licitud

76

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

77

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de Treball Catalunya 2022
davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè presenti l’informe «Reset. Crida
per reactivar el país»
356-00017/13
Acord sobre la sol·licitud

77

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya
davant la Comissió de Drets Socials perquè exposi l’informe «Leyes que protejan a
las persones mayores»
356-00018/13
Acord sobre la sol·licitud

77

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
Rebuig de la sol·licitud

77

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori davant la Comissió de Polítiques Digitals i
Territori perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament
356-00032/13
Rebuig de la sol·licitud

78

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi
sobre els objectius i les línies estratègiques del departament
356-00038/13
Rebuig de la sol·licitud
Taula de contingut
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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
Rebuig de la sol·licitud

78

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
Rebuig de la sol·licitud

78

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
Rebuig de la sol·licitud

78

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Pressupostos davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del Departament
356-00046/13
Rebuig de la sol·licitud

79

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

79

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

79

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

79

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Contra el Quart
Cinturó davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre el
desplegament de l’autovia B-40
356-00056/13
Acord sobre la sol·licitud

80

Sol·licitud de compareixença d’Esperança Esteve, directora de la Fundació Ajuda i
Esperança, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre el balanç de
les actuacions del telèfon de l’esperança i el de prevenció del suïcidi
356-00075/13
Sol·licitud

80

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels treballadors del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya a Reus i la Zona Franca davant
la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació laboral i les condicions en
què es presta el servei
356-00080/13
Sol·licitud

80

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
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
355-00018/13
Acord de tenir la sessió informativa

Taula de contingut
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya davant la
Comissió de Drets Socials per a exposar l’informe «Leyes que protejan a las persones mayores»
357-00011/13
Acord de tenir la sessió de compareixença

81

Compareixença d’una representació de la Comissió sobre el Tren de la Costa Brava
de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic davant la comissió que correspongui per a explicar el projecte ferroviari Tren de la Costa Brava
357-00012/13
Acord de tenir la sessió de compareixença

81

Compareixença d’una representació de la Plataforma Contra el Quart Cinturó davant
la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre el desplegament
de l’autovia B-40
357-00013/13
Acord de tenir la sessió de compareixença

81

Compareixença d’una representació del Grup de Treball Catalunya 2022 davant la
Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre els seus objectius i treballs i
per a presentar l’informe «Reset. Crida per reactivar el país»
357-00014/13
Acord de tenir la sessió de compareixença
Substanciació

81
81

4.55. Activitat parlamentària
4.55.15. Convocatòries
Sessió plenària 10
Convocada per al 20 de juliol de 2021

82

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
Presentació: GP PSC-Units

84

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
Presentació: GP Cs i G Mixt
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4.88. Consells Assessors del Parlament
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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 de compromís de lluita contra la corrupció
i per la regeneració democràtica
250-00001/13
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 3, tinguda el 15.07.2021,
DSPC-C 49.

Proposta de resolució sobre la vacunació dels efectius de la Policia
Nacional i la Guàrdia Civil destinats a Catalunya
250-00006/13
RETIRADA

Retirada pel GP VOX (reg. 10018).
Coneixement: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre les restriccions de l’aforament
en els esdeveniments esportius a l’aire lliure
250-00120/13
RETIRADA

Retirada pel GP VOX (reg. 10019).
Coneixement: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

2.10.25. Propostes de resolució
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

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

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

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

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

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

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front
a l’emergència habitacional
202-00005/13
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP CUP-NCG; GP VOX; GP ECP; GP ERC; GP PSC-Units
(reg. 10248; 10296; 10484; 10670; 10921; 10925).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.07.2021; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 10926).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 19.07.2021; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei
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Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol,
de la renda garantida de ciutadania
202-00006/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.06.2021.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP VOX (reg. 9822; 10485).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 27.07.2021 al 29.07.2021).
Finiment del termini: 30.07.2021; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: G Mixt (reg. 10930).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.07.2021 a l’1.09.2021).
Finiment del termini: 02.09.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de principis d’urgent aplicació als drets
de le persones amb problemes de salut mental i llurs familiars
202-00007/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

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

Sol·licitud: GP JxCat; GP VOX (reg. 9823; 10486).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 27.07.2021 al 29.07.2021).
Finiment del termini: 30.07.2021; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: G Mixt (reg. 10931).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.07.2021 a l’1.09.2021).
Finiment del termini: 02.09.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de supressió de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
202-00008/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 20.07.2021 a l’1.09.2021).
Finiment del termini: 02.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.
3.01.02. Proposicions de llei
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Proposició de llei de supressió dels consells comarcals i de derogació
del Decret legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’organització comarcal de Catalunya
202-00009/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 20.07.2021 a l’1.09.2021).
Finiment del termini: 02.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposició de llei de la bonificació autonòmica de l’impost de patrimoni
202-00011/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 20.07.2021 a l’1.09.2021).
Finiment del termini: 02.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

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

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 20.07.2021 a l’1.09.2021).
Finiment del termini: 02.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

3.01.02. Proposicions de llei
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Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00013/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 20.07.2021 a l’1.09.2021).
Finiment del termini: 02.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets
Humans
202-00014/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP ERC, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP
Reg. 8745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament

David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Meritxell Serret i Aleu, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Francesc de Dalmases i Thió, diputat del Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Carles Riera Albert, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb
el que estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la
proposició de llei següent:
Proposició de llei de creació del centre català d’empresa i drets humans
Exposició de motius

De manera cada cop més intensa, el poder d’actuació de les grans empreses i
corporacions pot suposar greus amenaces als drets humans, sobretot als països més
empobrits. Per aquest motiu, tota preocupació sincera sobre la defensa dels drets
humans ha d’incorporar propostes de regulació de l’activitat empresarial per tal de
garantir el respecte de tots els drets humans en el marc de les seves activitats en
l’exterior.
Les activitats econòmiques de grans corporacions poden arribar a comportar
greus vulneracions de drets humans, especialment en contextos de conflicte o en
relació amb respecte de l’explotació de recursos naturals en el context d’ecosistemes
fràgils i contextos socials desiguals i empobrits.
Sovint els Estats es troben amb dificultats per evitar i sancionar les vulneracions
de drets humans derivades de les activitats econòmiques de les grans empreses, en
especial les de tipus transnacional que actuen en països amb un dèbil sistema institucional.

3.01.02. Proposicions de llei
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És per aquests motiu que l’any 2014 el Consell de Drets Humans de Nacions
Unides va aprovar la Resolució 26/9 per l’elaboració d’un instrument internacional
jurídicament vinculant sobre les empreses transnacionals i d’altres empreses respecte dels drets humans.
Igualment, trobem aquesta voluntat de regulació vinculant en nombrosos països
del nostre entorn (França, Gran Bretanya, Suïssa, Alemanya, i Noruega, Luxemburg
i Països Baixos entre d’altres), així com en diverses normatives de la Unió Europea.
En els darrers anys, responent a la mobilització i la pressió de la societat civil,
el Parlament i el Govern de Catalunya han expressat el seu compromís perquè les
empreses catalanes que operen més enllà de les nostres fronteres respectin els drets
humans. Cal assenyalar que donat que la seu social de les empreses amb activitat
transnacional és cada vegada menys determinant, quan en la present Llei nomenem
la paraula «empreses catalanes» serà referida no només a les empreses amb seu a
Catalunya, sinó de totes aquelles que, d’una o altre forma, tinguin inversions o activitat a Catalunya.
En aquest sentit, cal destacar l’aprovació pel Parlament de Catalunya de la Llei
26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, la Llei 16/2014, del
4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, dels Plans directors de la cooperació al desenvolupament 2015-2018 i 2019-2022, així com del Pla
estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2015-2018.
La Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, en seu
article 7 integra el principi de coherència, i defineix que «els valors, les finalitats i
els principis ordenadors continguts en aquesta Llei vinculen tota l’activitat de l’Administració de la Generalitat i també informen l’activitat dels ens locals de Catalunya en l’exercici de les competències que tenen legalment reconegudes». Així mateix, exposa que «quan una actuació pública de l’Administració de la Generalitat no
qualificable com de cooperació al desenvolupament pugui impactar significativament en un país en desenvolupament, el conseller o consellera competent en la matèria pot sol·licitar la deliberació i el dictamen, facultatiu i no vinculant, dels òrgans
consultius». La Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb
la Unió Europea promou la defensa de la pau, dels drets humans i del desenvolupament humà sostenible (art 4f), així com la garantia de la coherència entre les accions de promoció de la internacionalització econòmica de Catalunya i els principis
rectors de les Nacions Unides sobre empreses i drets humans, vetllant sempre pel
respecte dels drets humans en qualsevol acció que es faci (article 12, 2i). Aquesta
mateixa perspectiva queda recollida en els articles 13, 26c, 27, 34 i 36, on es reconeix la necessitat d’impulsar polítiques de promoció i de reconeixement de les organitzacions socials que duen a terme tasques en aquest àmbit, com el desenvolupament sostenible, la cooperació i l’ajuda al desenvolupament, el foment de la pau i la
defensa dels drets humans, i la cohesió social als països on s’opera.
Per la seva banda, el Pla director de la cooperació al desenvolupament 20152018 considera la defensa, la protecció i la garantia dels drets humans, individuals
i col·lectius com l’eix principal en la seva acció en matèria de cooperació al desenvolupament.
Finalment, així mateix, el Pla estratègic d’acció exterior, en el seu tercer objectiu
estratègic, preveu la construcció d’una política pública coherent i cohesionada, i vetlla per la integració de l’enfocament del foment de la cultura de la pau i la defensa
dels drets humans en totes les polítiques i intervencions en matèria d’acció exterior
de Catalunya.
Per últim, el Pla director de la cooperació al desenvolupament 2019-2022 en el
seu article 8 de coherència de les polítiques per al desenvolupament es compromet
a crear el Centre Català d’Empresa i Drets Humans, tal com recomana el Parlament
de Catalunya en la seva Resolució 359/XI, del 3 de novembre de 2016, amb nous
mecanismes de supervisió pública que vetllin per l’obligat compliment i respecte
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dels drets humans per part de les empreses establertes a Catalunya que operen tant
a Catalunya com a l’exterior.
De la seva banda, el 3 de novembre de 2016 el Parlament de Catalunya va aprovar la resolució 359/XI en la que, per acord unànime de tots els grups parlamentaris, es declara favorable a la creació d’un Centre Català d’Empresa i Drets Humans.
Juntament amb aquest Centre, el Parlament dóna suport a l’aprovació, en el marc del
Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, d’un instrument internacional jurídicament vinculant que garanteixi el compliment de les obligacions en matèria de
drets humans per part de les empreses transnacionals i altres empreses. L’11 d’abril
de 2019 el Ple del Parlament aprova la moció 78/XII, en què torna a reafirmar el
seu compromís de forma unànime tant en la creació del Centre Català d’Empresa i
Drets Humans com de l’instrument internacional jurídicament vinculant. En aquest
darrer cas el Ple de la cambra catalana aprova «vetllar pel respecte dels drets humans en l’acció de les empreses catalanes a l’exterior, amb l’objectiu de frenar noves
formes d’esclavisme i colonialisme, i donar compliment a la resolució 359/XI del
Parlament de Catalunya, sobre el respecte dels drets humans per les empreses catalanes que operen a l’exterior». Per últim, el 25 de juny de 2021 el Parlament aprova
la Resolució 823/XII, de suport als defensors dels drets humans, en què es torna a
demanar «la creació d’un centre d’avaluació de l’impacte de les empreses catalanes
que ha d’esdevenir un mecanisme que permeti que les institucions públiques facin
efectiu amb mesures concretes el compromís amb el respecte dels drets humans i
amb les persones i les institucions que els defensen i els protegeixen».
En conseqüència, el Centre Català d’Empresa i Drets Humans, s’ha de configurar com un organisme públic independent dotat de personalitat jurídica pròpia.
Constitueix una entitat de dret públic, amb plena autonomia i independència, que ret
comptes a la societat civil, al Parlament i al Govern de Catalunya.
La present llei s’estructura en 13 articles, 3 disposicions transitòries i 3 disposicions finals.
Article 1. Naturalesa i àmbit d’actuació

Es crea el Centre Català d’Empresa i Drets Humans com organisme públic, dotat
de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, tant en l’àmbit públic, com
en el privat, que, en l’exercici de les seves funcions, actua amb plena independència de les administracions públiques, de les entitats privades i de les organitzacions
sense ànim de lucre. Constitueix una entitat de dret públic, que ret comptes a la societat civil, al Parlament i al Govern de la Generalitat de Catalunya. Està adscrit al
Departament d’Acció Exterior i Govern Obert o, en el seu defecte, a aquell a qui
corresponguin les competències d’acció exterior.
L’àmbit d’actuació del Centre comprèn l’estudi, avaluació i control de les empreses catalanes en la seva activitat en tercers països, incloent-hi no només les empreses
amb seu a Catalunya, sinó totes aquelles que, d’una o altra forma, tinguin inversions
o activitat a Catalunya. Dins d’aquest àmbit, i en el marc de les competències de la
Generalitat de Catalunya, el Centre impulsarà propostes de regulació i de disseny
de polítiques públiques.
Article 2. Finalitat

El Centre constitueix una entitat de estudi, avaluació, control i innovació normativa, amb la finalitat de garantir una acció exterior catalana pública i privada que sigui
referent en l’àmbit internacional en el respecte dels drets humans, el dret internacional i els instruments internacionals en el respecte dels drets humans, el dret internacional del treball i les normes internacionals en matèria de medi ambient, la promoció de la pau i el desenvolupament humà sostenible. En aquest sentit, l’objectiu del
Centre és vetllar pel compliment del Dret Internacional de Drets Humans i el Dret
Internacional Humanitari per part de les empreses que operen a Catalunya i també
desenvolupen activitats en altres països.
3.01.02. Proposicions de llei
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Article 3. Funcions i competències

El Centre Català d’Empresa i Drets Humans té les funcions següents:
a) Prevenir i alertar en relació amb aquelles activitats exteriors d’empreses que
operen a Catalunya que puguin incórrer en una possible vulneració dels drets humans, la promoció de la pau i el desenvolupament humà sostenible.
b) Investigar, inspeccionar i fer seguiment de queixes formulades per possible
vulneració dels drets humans, de la promoció de la pau i del desenvolupament humà
sostenible per activitats empresarials a l’exterior d’empreses que operin a Catalunya.
Les queixes podran ser remeses al Centre o bé per part de persones o comunitats
directament afectades, o bé per part d’entitats i organitzacions socials. En l’exercici d’aquestes funcions, el Centre podrà requerir a les empreses per tal que proporcionin la informació necessària per l’esclariment dels fets denunciats, dins el marc
legal. Constituirà infracció l’obstrucció, excusa o negativa de les empreses a proporcionar la informació requerida en el marc de l’exercici de les competències del
Centre en investigació i inspecció.
c) Sancionar les empreses que no responguin o ho facin de manera insuficient o
inadequada als requeriments del Centre en el marc de les seves competències d’investigació i inspecció. El procediment sancionador s’iniciarà transcorreguts tres mesos
des de la notificació del requeriment. La sanció consistirà en una multa pecuniària
fins un màxim de 10.000 euros. El Centre podrà realitzar un segon requeriment que,
en cas de no ser atès en el termini establert, podrà donar lloc a l’inici d’un procediment sancionador per un màxim de 50.000 euros. La quantia exacte de les sancions
es determinarà d’acord amb criteris de proporcionalitat (gravetat de les queixes formulades, guanys anuals de l’empresa, reiteració en la comissió d’infraccions d’obstrucció, excusa o negativa davant requeriments similars). Les sancions imposades
seran publicades al web institucional del Centre als efectes de la seva publicitat i amb
la finalitat que les entitats públiques competents ho puguin considerar com a criteri
d’adjudicació o causa de prohibició de contractar d’acord amb el règim legalment vigent en matèria de contractació pública.
d) Elaborar propostes que garanteixin la inclusió per part de l’Administració Pública de Catalunya de clàusules basades en els drets humans i de seguiment del seu
compliment en tots els processos de contractació pública.
e) Elaborar instruccions vinculants que obliguin a la inclusió en els processos de
suport i acompanyament a la internacionalització de les empreses criteris de transparència i garantia en matèria de drets humans.
f) Assessorar i formular propostes i recomanacions al Parlament, al Govern de
la Generalitat i als òrgans de l’Administració, en l’àmbit de la prevenció i sanció per
actuacions empresarials a l’exterior contràries a la garantia dels drets humans.
g) Elaborar un informe anual d’activitats que incorpori recomanacions que permetin avançar en l’avaluació, prevenció i sanció davant incompliments d’obligacions de les empreses que operin a Catalunya en matèria de drets humans en les
seves activitats exteriors. Aquests informes seran públics i de lliure accés al web
institucional del Centre.
h) Impulsar accions d’innovació normativa en l’àmbit català, estatal i internacional que garanteixin el compliment de les obligacions en matèria de drets humans
per part de les empreses transnacionals i altres empreses.
i) Vetllar perquè les administracions competents apliquin i desenvolupin les resolucions i propostes emeses pel Centre, així com assegurar que es fa el degut seguiment a les empreses sancionades o observades en aquests informes.
j) Complir amb les altres funcions que li siguin atribuïdes per llei o normes amb
rang de llei.
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Article 4. Organització

Els òrgans de govern i administració del Centre:
a. Junta de Govern.
b. Coordinació / Direcció.
1. El Centre té autonomia orgànica i funcional i es regeix per les disposicions de
la present llei, pel seu reglament orgànic i per la resta de reglaments i normes d’organització interna i de funcionament.
2. El Consell de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat donarà suport
als òrgans de govern del Centre en les activitats que així es requereixi.
3. En la designació dels membres dels òrgans de govern i administració del Centre s’ha de garantir una representació paritària entre homes i dones.
4. En la mesura que sigui possible, la designació dels membres dels òrgans
de govern hauria de considerar també criteris que tinguin en compte una distribució territorial equitativa, incloent representació de totes les províncies de
Catalunya.
Article 5. La Junta de Govern

Per garantir la seva independència, el Centre compta amb una participació, que
serà paritària entre els àmbits institucionals i no institucionals, del Govern, el Parlament de Catalunya, els sindicats amb major representativitat atenent a allò previst
a la normativa, les entitats que treballen en favor del desenvolupament, el foment de
la pau i dels drets humans, així com els moviments socials.
La Junta de Govern és el màxim òrgan de govern, de direcció i d’administració
del Centre. Estarà formada per onze membres.
Article 6. Elecció i estatut dels membres de la Junta de Govern

1. Els onze membres de la Junta de Govern són escollits a proposta de la persona
que ostenta la presidència del Consell de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya - prèvia consulta amb la resta de membres d’aquest Consell
i dels grups parlamentaris - d’entre persones de prestigi àmpliament reconegut, expertes en aspectes relacionats amb els drets humans o vinculades a la societat civil
organitzada en aquest àmbit, amb experiència professional en la recerca, el dret internacional públic, les relacions internacionals, la resolució noviolenta de conflictes,
el dret del treball i el respecte a la democràcia i els drets humans, amb garanties
plenes d’independència, i seleccionats amb criteris d’equitat de gènere i de diversitat territorial.
2. La proposta realitzada per la presidència del Consell de Cooperació al
Desenvolupament ha de garantir la representació de la societat civil existent dins
aquest òrgan i ha de ser ratificada pel propi Consell de Cooperació al Desenvolupament.
3. Un cop ratificada pel Consell de Cooperació al Desenvolupament aquesta proposta ha de ser votada pel Ple del Parlament i ha de tenir el suport, com a mínim, de
tres grups parlamentaris, per una majoria de dos terços.
4. Els membres de la Junta de Govern s’han de renovar parcialment cada quatre
anys. En tots els casos, els membres cessats poden optar a la reelecció en el termes
establerts per l’apartat 7.
5. L’elecció dels membres de la Junta de Govern és irrevocable. Cessen únicament per alguna de les causes següents:
a. L’expiració del termini del mandat, sens perjudici de llur reelecció per a un
segon altre mandat.
b. La renúncia o el traspàs.
c. La incapacitat permanent per a exercir el càrrec, la incompatibilitat sobrevinguda o la inhabilitació per a exercir càrrecs públics.
d. La condemna per sentència ferma per delicte dolós.
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6. Els membres de la Junta de Govern designats no poden ésser alts càrrecs de les
administracions públiques ni podran estar vinculats als òrgans de direcció o consells
d’administració d’entitats amb ànim de lucre així com tampoc poden pertànyer a
fundacions i/o associacions empresarials sense ànim de lucre. La condició de membre de la Junta de Govern és incompatible amb la condició de membre del Govern;
de diputat o diputada provincial; de diputat o diputada del Parlament, del Congrés
dels Diputats o del Parlament Europeu; de senador o senadora, i de regidor o regidora d’un ajuntament.
7. El mandat dels membres de la Junta de Govern és de quatre anys, i la renovació en el càrrec no és possible més enllà de dos mandats consecutius.
8. Els membres de la Junta de Govern actuen amb plena independència i no estan
sotmesos a cap instrucció o mandat en l’exercici de llur càrrec.
9. La dedicació dels membres de la Junta de Govern a l’exercici de llurs funcions
és compensada amb les dietes que se’ls assigna en el pressupost del Centre.
Article 7. Funcions de la Junta de Govern

1. Les funcions de la Junta de Govern:
a. Aprovar el reglament orgànic i altres normes d’organització interna i de funcionament del Centre.
b. Segons indiqui el reglament orgànic i les altres normes d’organització i funcionament del Centre, elegir la persona que assumeixi la direcció operativa del Centre.
c. Aprovar l’avantprojecte de pressupost.
d. Aprovar un pla estratègic i un pla anual d’activitats, amb l’assessorament del
Consell de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. El pla
estratègic ha d’ésser presentat al Parlament.
e. Establir les directrius per a la direcció, la inspecció i la impulsió de les activitats del Centre.
f. Aprovar l’informe anual.
g. Aprovar la formalització de convenis de col·laboració amb altres entitats, públiques o privades, comptant també amb l’expertesa d’organitzacions i moviments
socials del Sud.
h. Aprovar els comptes anuals, la liquidació del pressupost i el programa d’actuacions, d’inversions i de finançament del Centre.
i. Exercir les altres funcions que li encomanin el reglament orgànic i les altres
normes d’organització i funcionament del Centre.
2. El règim de les sessions de la Junta de Govern és regulat pel reglament orgànic del Centre.
3. La Junta de Govern adopta els acords per majoria simple i resol els empats
segons s’estableixi en el reglament orgànic i les altres normes d’organització i funcionament del Centre.
4. Assisteixen a les sessions de la Junta de Govern del Centre, amb veu però
sense vot, el director o directora del Centre i un representant o una representant del
personal del Centre. Fa les funcions de secretari o secretària la persona designada
pel director o directora.
5. La Junta de Govern del Centre es regeix per les normes de funcionament dels
òrgans col·legiats, establertes per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en tot allò que no regulin expressament aquesta llei o el reglament orgànic.
Article 8. Coordinació/Direcció

1. Elegit per tots els membres de la Junta de Govern.
2. Les funcions són:
a. Representar el Centre i coordinar-ne el govern i l’administració.
b. Convocar les sessions de la Junta de Govern.
c. Coordinar, dirigir, impulsar i supervisar les activitats del Centre.
3.01.02. Proposicions de llei
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d. Tota altra funció que li encomanen el reglament orgànic i la resta de normes
d’organització i de funcionament.
3. El càrrec no es pot exercir més de dos mandats consecutius.
Article 9. Règim jurídic

1. El Centre es regeix per aquesta llei, pel seu propi reglament orgànic i, en tot el
que li sigui aplicable, per la legislació reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i per la resta de legislació
aplicable a l’actuació, el funcionament, la contractació, la comptabilitat i el finançament dels ens públics. Així com per les lleis nacionals i internacionals relatives a la
defensa dels drets humans, dret del treball i normes de defensa del medi ambient.
2. Els acords de la Junta de Govern posen fi a la via administrativa i són susceptibles de recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
Article 10. Personal

1. El Centre ha de seleccionar el seu propi personal amb subjecció als principis
de publicitat, concurrència, mèrit, igualtat i capacitat.
2. El personal al servei del Centre és de caràcter laboral.
3. La participació del personal en el presa de decisions estarà regulada pel reglament orgànic i la resta de normes d’organització i de funcionament intern.
Article 11. Recursos econòmics i patrimoni

1. Els recursos econòmics destinats al funcionament del Centre són els següents:
a. Les assignacions pressupostàries que estableixen els pressupostos de la Generalitat.
b. Les contraprestacions que estableixin els convenis que es formalitzin amb altres institucions públiques.
c. Les subvencions, les transferències i altres ingressos de dret públic.
d. Els ajuts, les donacions i altres ingressos de dret privat amb excepció del que
s’indica en el punt f de l’article 11.
e. Els rendiments de les publicacions, dels estudis i d’altres actuacions.
f. El Centre no podrà acceptar ni rebre finançament provinent d’empreses privades o fundacions que tinguin algun tipus de vinculació formal o econòmica amb les
empreses de caràcter privat.
g. Amb l’objectiu de buscar una major independència en la presa de decisions no
es permetrà cap mena de finançament privat per part d’empreses privades o fundacions que depenguin orgànicament de les empreses privades.
2. El Centre ha d’elaborar i aprovar anualment un avantprojecte de pressupost i
l’ha de trametre al Govern perquè l’incorpori, degudament singularitzat, en els pressupostos generals de la Generalitat.
3. El control econòmic i financer del Centre s’ha de fer per mitjà d’auditoria i de
conformitat amb el Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
4. El Centre per a complir les seves funcions, té un patrimoni integrat pels béns
i els drets que li són adscrits per l’Administració de la Generalitat i pels que adquireixi per qualsevol títol.
Article 12. Relacions amb el Govern

El Centre es relaciona amb el Govern per mitjà del Departament on queda adscrit, que és el d’Acció Exterior i Govern Obert o, en el seu defecte, a aquell a qui
corresponguin les competències d’acció exterior.
Article 13. Comitè Assessor

1. El Comitè Assessor està integrat per set persones expertes en acció exterior,
drets humans i sostenibilitat ambiental, actives en l’àmbit català i internacional. La
seva condició de membres no és compatible amb la de membres de la Junta de Go3.01.02. Proposicions de llei
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vern. El seu mandat és de quatre anys i la renovació dels càrrecs no és possible més
enllà de dos mandats consecutius. Les persones integrants del Comitè Assessor són
designades per la Junta de Govern d’acord amb els següents criteris:
– Dues persones escollides entre professionals i personal acadèmic, amb experiència internacional en l’àmbit de la recerca i el seguiment del respecte per part de
les empreses transnacionals del marc jurídic internacional dels Drets Humans, el
Dret internacional del treball i les normes internacionals en matèria de medi ambient, la promoció de la pau i el desenvolupament humà sostenible.
– Dues persones escollides entre les professionals de l’àmbit jurídic de Catalunya, expertes en drets humans.
– Dues integrants escollides entre persones de prestigi i reconeixement social, en
termes de la promoció dels Drets Humans, la justícia social, econòmica i ambiental, que siguin representants d’organitzacions de persones afectades per les empreses transnacionals, originàries d’Amèrica Llatina, Àfrica, Magrib i Orient Mitjà i/o
Àsia.
– Una persona experta en igualtat de gènere.
2. Les funcions del Comitè Assessor són les següents:
– Assessorament i participació en les activitats de les següents àrees del Centre:
actuació exterior de les empreses catalanes; seguiment de la internacionalització de
les empreses catalanes, innovació i projecció internacional, proposicions de nous
textos legals que vagin en la línia del respecte dels drets humans per part de les empreses catalanes que operen a l’exterior.
– Donar suport a l’avaluació anual realitzada per la Coordinació Tècnica del
Centre.
Disposició transitòria primera

El reglament orgànic del Centre ha de regular el procediment de la primera renovació parcial de la meitat dels membres de la Junta de Govern, que s’ha de fer
dins el tercer any d’haver estat constituït el Centre. La primera renovació correspon
a cinc dels seus membres.
Disposició transitòria segona

Règim aplicable a la primera renovació parcial de la Junta de Govern del Centre.
En la primera renovació parcial dels membres de la Junta de Govern del Centre s’ha de tenir en compte la modificació del nombre de membres, respectant-ne
la nova composició i mantenint la proporcionalitat pel que fa a llurs procedències.
Disposició transitòria tercera

En el termini màxim d’un any des de la constitució del Centre la junta de govern
haurà d’elaborar i aprovar un reglament que desenvolupin les normes relatives a les
funcions, organització i funcionament intern del Centre.
Disposicions finals
Primera: Termini d’iniciació

El govern ha d’iniciar el procés per fer efectiva la present llei en el termini màxim de tres mesos des de la seva entrada en vigor.
Segona: Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Tercera. Afectacions pressupostàries

Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb
càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produirien efectes a partir de l’entrada en
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vigor de la llei de pressupostos corresponents a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Palau del Parlament, 2 de juliol de 2021
David Pérez Ibáñez, diputat; Alícia Romero Llano, portaveu, GP PSC-Units.
Meritxell Serret i Aleu, portaveu adjunta; Marta Vilalta i Torres, portaveu, GP ERC.
Francesc de Dalmases i Thió, diputat; Mònica Sales de la Cruz, portaveu, GP JxCat.
Carles Riera Albert, diputat; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, GP CUP-NCG.
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

Proposició de llei de supressió de les delegacions del Govern
a l’exterior
202-00015/13
PRESENTACIÓ: GP VOX
Reg. 8849 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley:
Proposición de ley para la supresión de las delegaciones de exterior
del Gobierno de Cataluña
Exposición de motivos

El Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT), fue fundado en
noviembre de 2012. Conocido anteriormente como Patronato Cataluña Mundo, a
su vez sucesor del Patronato Catalán Pro Europa, es un consorcio impulsado por
la Generalidad de Cataluña dedicado a la proyección internacional de Cataluña.
Como entidad de diplomacia pública, su objetivo es dirigirse a la opinión pública
internacional para explicar Cataluña en el mundo de forma transversal, según reza
su consigna.
En el 2014, se aprobó la Ley 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de
relaciones con la Unión Europea, publicada en el DOGC núm. 6768, de 11 de diciembre de 2014. Tiene por objeto regular la acción exterior de Cataluña y las relaciones
de la Generalidad con la Unión Europea, cuya máxima es alcanzar, bajo la dirección,
coordinación y orientación del Gobierno, la proyección de Cataluña y la promoción
de sus intereses, así como el posicionamiento de Cataluña en el exterior a modo de
actor internacional activo en relación con materias que son competencia de la Generalidad o de interés para Cataluña.
No obstante, y ante esta invasión de competencias estatales, el Gobierno de España, presentó un recurso de inconstitucionalidad en el año 2015.
La sentencia del Tribunal Constitucional 228/2016, de 22 de diciembre, resolvió
el recurso de inconstitucionalidad núm. 1442-2015 interpuesto por el Presidente del
Gobierno contra los arts. 1 a 9, 26 y 29 a 38 de la Ley autonómica 16/2014, de 4 de
diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea. Así las cosas,
el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales y nulos aquellos preceptos que
atribuían a Cataluña competencias reservadas en exclusiva al Estado; entre ellos, los
dirigidos a promover el establecimiento de relaciones «bilaterales» de Cataluña con
otros países o los que configuran la llamada «diplomacia pública» de la Generalidad,
y remarcaba que se debe respetar la competencia exclusiva del Estado en materia de
relaciones internacionales, tal y como prevé el art. 149.1.3ª de la Constitución.
3.01.02. Proposicions de llei
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Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, aprobado por
el Gobierno de Mariano Rajoy en octubre del año 2017, consecuencia del golpe de
estado perpetrado el primero del mismo mes, el Gobierno toma la decisión de clausurar las delegaciones catalanas en el exterior, a excepción de la de Bruselas, oficina
de representación permanente de España en la UE y con la que cuentan todas las
regiones españolas por igual.
A pesar de los antecedentes expuestos, las conocidas como «embajadas catalanas» comenzaron a reabrirse a mediados del año 2018 con el beneplácito del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
De esta forma, desde el año 2012 hasta la fecha, estas delegaciones del Gobierno
de Cataluña en el exterior han ido incrementándose paulatinamente, alcanzando el
número de 15, según informa la página de transparencia del Gobierno de la Generalidad. Estas son: Washington, Viena, Roma, Croacia, Suecia, Suiza, Méjico, Países
Bálticos, Túnez, Nueva York, Berlín, Londres, Buenos Aires, París y Bruselas.
Desde su creación, las denominadas «Embajadas Catalanas» han estado envueltas en grandes polémicas y conflictos, fruto de la evidente invasión de competencias
estatales y de su casi exclusiva labor de internalización del denominado «proceso de
ruptura con España» que en los últimos años han tratado de llevar a cabo, sin éxito,
los diferentes Gobiernos de la Generalidad de Cataluña.
Las delegaciones en el exterior del gobierno autonómico de Cataluña interfieren
de forma clara en las competencias exclusivas que tiene el Gobierno central en el
terreno de política exterior. Son un elemento disgregador de la cohesión que España
debe mostrar en el exterior, y menoscaban indignamente el interés general de la nación española, al proyectar una constante mala imagen sobre nuestro país y nuestras
instituciones nacionales.
Desde la cartera de Exteriores se ha apuntado en diversas ocasiones, que estas
sedes se han usado como instrumento fundamental para la internacionalización del
«procés», y que, en vez de promocionar Cataluña, se han empleado para la promoción de la causa secesionista valiéndose además de ataques al estado español.
Es pues obvio, que dichas oficinas catalanas en el exterior actúan como «sedes
diplomáticas» sin tener competencia para tal tarea y que si bien, tienen el objetivo
de transmitir la cultura y tradiciones catalanas y dar asesoría empresarial, van más
allá en sus funciones y trasladan un mensaje político claro y orientado al apoyo del
discurso rupturista del actual gobierno catalán.
Otro foco de controversia se centra en el coste astronómico que suponen estas
plataformas políticas superfluas.
Es innegable que el aumento del gasto de estas sedes ha sido exponencial, ya que
en 2012 el presupuesto para las delegaciones de la Generalidad en el exterior era de
1,1 millones. En 2014, se dobló hasta los 2,2 millones y el año 2015 la cifra alcanzaba los 3 millones por delegación.
Es difícil concretar el gasto que supone para la Generalidad de Cataluña el mantenimiento de las delegaciones de exteriores, dado que no se reflejan detalladamente
en el portal de Transparencia y muestran una gestión totalmente opaca.
Además, tras la intervención del Tribunal de Cuentas en un informe de fiscalización publicado a finales del 2017, se concluye que los gastos irregulares y sin
justificar de las delegaciones catalanas en el extranjero ascienden al menos a 27,2
millones de euros, ya que las llamadas «embajadas» gozan de autonomía financiera
y carecen de control.
Un nuevo informe del Tribunal de Cuentas, publicado en junio de 2021, reclama un total de 5.422.879 euros a los líderes del «procés» e investiga a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol
Junqueras, los exconsellers Andreu Mas-Colell y Raül Romeva, pero también a 35
ex altos cargos y funcionarios por su responsabilidad contable en el presunto desvío de fondos para las denominadas «embajadas catalanas» y para el Consejo de la
24

BOPC 85
19 de juliol de 2021

Diplomacia Pública de Cataluña. En esta línea, el Tribunal Supremo ha confirmado
dichas condenas avalando la decisión del Tribunal de Cuentas y quedando probada
la malversación.
En defensa del interés general de España y de su integridad territorial, y en un
contexto, además, en el que Cataluña se encuentra sumida en una grave crisis sanitaria y económica, resulta necesario suprimir el gasto público superfluo, máxime
cuando es destinado a la ruptura de nuestra Patria. En consecuencia, las «embajadas
catalanas» como entes inútiles, insostenibles económicamente, rupturistas, e invasores de las competencias estatales, deben ser suprimidas sin demora, y emplear sus
recursos económicos a solucionar los problemas reales de los catalanes.
Por los motivos expresados el Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña presenta la presente proposición de ley:
Proposición de ley para la supresión de las delegaciones de exterior
del Gobierno de Cataluña
Artículo primero

Se suprimen las delegaciones del Gobierno de Cataluña en el exterior y ante la
Unión Europea.
Artículo segundo

Se suprimen las oficinas sectoriales del Gobierno de Cataluña en el exterior.
Artículo tercero

La representación del Cataluña en el exterior y ante la Unión Europea la ejercerá
en exclusiva el Gobierno de España, con respeto a la Constitución, a la integridad
territorial de España, y en defensa del interés general de la nación española.
Disposición adicional primera

En el momento de la entrada en vigor de esta ley, los funcionarios cuya actividad
laboral se desarrolle en las delegaciones del Gobierno de Cataluña en el exterior y
ante la Unión Europea, así como las oficinas sectoriales del Gobierno de Cataluña
en exterior, se regirán de conformidad con la legislación correspondiente sobre función pública.
Disposición adicional segunda

La supresión de las delegaciones del Gobierno de Cataluña en el exterior y ante
la Unión Europea, y la supresión de las oficinas sectoriales del Gobierno de Cataluña en el exterior, supondrá la resolución de todos los contratos de trabajo correspondientes al personal laboral y cargos de confianza que prestan en ellas servicios,
con todos los efectos que procedan de acuerdo con la legislación laboral aplicable.
Disposición derogatoria primera

Queda derogada íntegramente Ley 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior
y de relaciones con la Unión Europea.
Disposición derogatoria segunda

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición final. Entrada en vigor

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña.
Palacio del Parlamento, 5 de julio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto;
María Elisa García Fuster, portavoz adjunta, GP VOX
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Proposició de llei de regulació del teletreball com a modalitat
de prestació de serveis del personal al servei de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya
202-00016/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 9422 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup Parlamentari 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 regulació del teletreball com a modalitat
de prestació de serveis del personal al servei de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya
Exposició de motius

La pandèmia generada per la COVID-19 va comportar que les autoritats sanitàries haguessin d’aplicar restriccions a la mobilitat. En l’àmbit laboral, aquestes
restriccions van donar impuls indirectament al teletreball, entès aquest com la modalitat de prestació de serveis a distància del lloc físic de treball, per la qual cosa la
jornada laboral es desenvolupa, total o parcialment, de manera no presencial gràcies
a l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
El punt d’inici d’aquesta modalitat de servei va tenir lloc a la Unió Europea, quan
a iniciativa de la Comissió Europea es va signar a Brussel·les l’Acord marc Europeu
sobre Teletreball de 16 de juliol de 2002, amb la finalitat d’impulsar i modernitzar
l’organització del teletreball en el marc de l’Estratègia Europea per a l’Ocupació.
A nivell estatal, l’article 47 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 habilita
a les administracions a què puguin establir les jornades de treball dels funcionaris
públics, i l’article 51 fixa que s’atendrà al mateix text legal i la legislació laboral pel
que fa al règim de la jornada de treball del personal laboral.
El treball a distància es va regular per primera vegada a la Llei 3/2012, de 6 de
juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral amb la modificació
de l’article 13 de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret llei
2/2015, de 23 d’octubre.
A nivell autonòmic, l’Estatut d’autonomia de Catalunya fixa a l’article 136 que
correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre el règim estatutari del
personal al servei de les administracions publiques catalanes i sobre l’ordenació
i l’organització de la funció publica, així com la competència compartida per al
desenvolupament dels principis ordenadors de l’ocupació publica, sobre l’adquisició
i la pèrdua de la condició de funcionari, les situacions administratives i els drets, els
deures i les incompatibilitats del personal al servei de les administracions.
Més enllà de les experiències pilot de teletreball que va portar a terme la Direcció General de Funció Publica entre els anys 2008 i 2010, les restriccions de la mobilitat abans esmentades van fer aflorar la necessitat de regular aquesta modalitat
laboral de la millor manera possible, així com aprofundir en el procés de transformació digital de les administracions públiques en l’àmbit, es aquest cas, de l’ocupació pública i l’organització del treball.
És evident, que el teletreball ha esdevingut una modalitat de treball totalment
actual, sense que l’adopció de la mateixa comporti una pèrdua de qualitat del servei
públic, i al mateix temps obliga a l’administració i al personal públic a relacionar
el treball amb objectius clars i definits. Per tant, cal incorporar doncs, en el sí de
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l’Administració pública catalana, el principi de la negociació i l’acord per la prestació d’aquesta modalitat de treball, per tal d’adaptar-se a la conjuntura social i econòmica.
Aquesta modalitat de treball telemàtic, a banda de tenir un efecte positiu en la
productivitat i en l’optimització del temps de treball, pot generar més satisfacció en
el treballador o treballadora, la qual cosa repercuteix en la satisfacció de la mateixa
organització. A més, suposa l’eliminació d’aquells desplaçaments innecessaris i de
la pèrdua de temps derivada dels mateixos, contribuint directament a reduir la contaminació i a augmentar l’ús racional del temps. En conclusió, incrementa l’eficàcia
i l’eficiència en el treball del personal públic, ajudant-los a conciliar d’una manera
òptima la seva vida familiar, laboral i personal.
És evident que a les administracions públiques la potenciació de la prestació de
serveis en la modalitat de teletreball, per una banda, constitueix un instrument per
reforçar l’orientació del treball als resultats i l’efectiu desenvolupament de l’administració digital del segle xxi i per altra banda, comporta també avantatges, tant per
al personal empleat públic, com per a l’administració i la societat en el seu conjunt.
Per tant, és necessari donar al teletreball un impuls definitiu i concret amb una
Llei que ho reguli per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus
organismes autònoms de manera clara i precisa. Per regular-lo cal tenir en compte
les necessitats dels serveis a prestar que permetin aquesta modalitat de treball fora
de les dependències de l’Administració i haurà de ser la persona treballadora qui triï
el lloc que compleixi amb els requisits necessaris, per a desenvolupar el seu treball
amb l’objectiu de contribuir a una millor organització del treball, establint uns objectius que caldrà avaluar.
El teletreball també esdevé, com a mesura de flexibilitat laboral interna, una de
les formes de captació i retenció de talent i és una forma clara de reforç de la governança multinivell, amb la participació dels agents sindicals i de l’administració.
És per tot això que aquesta Llei respon a la necessitat de superar l’actual regulació reglamentària del, fins ara vigent, Decret 77/2020, de 4 d’agost, pel qual es
regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms,
adaptant-nos a la nova realitat que ja no ha de ser vista com a excepcionalitat, atorgant-li rang legal.
El que aquesta Llei pretén és ampliar la cobertura de l’actual decret i adequar i
assimilar la regulació del teletreball de l’Administració de la Generalitat de Catalunya als criteris establerts a l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Administració General de l’Estat sobre el desenvolupament del teletreball en l’Administració
General de l’Estat del passat 12 d’abril de 2021.
Entre les novetats que proposa aquesta Llei, respecte la regulació actual, es defineix amb més claredat els llocs de treball afectats pel que fa als departaments i
organismes autònoms de la Generalitat de Catalunya, obligant-los a fer un estudi
previ dels llocs de treball que puguin ser exercits total o parcialment per teletreball
i que aquest estudi segueixi els criteris de la mesa delegada amb la representació de
les organitzacions sindicals.
Per altra banda, s’estableixen les previsions necessàries a tenir en compte d’ordre organitzatiu. Així, per exemple, s’haurà de preveure sempre l’atenció directa
presencial a la ciutadania, estant aquesta atenció directa subjecta a les necessitats
de cada servei, evidentment, tenint en compte les disponibilitats pressupostàries de
cada departament. En altre ordre de coses, cada departament podrà establir, d’acord
amb els representants dels treballadors, instruccions de presencialitat obligatòria per
garantir un mínim d’efectius per unitat, servei o centre de treball, així com criteris
específics en funció de les sol·licituds d’accés a la modalitat de teletreball.
Al mateix temps, els responsables de Departament podran fixar l’existència d’un
horari fix de disponibilitat i localització durant la jornada laboral per fer seguiment
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de la gestió i treballs del Pla Personal de Treball. A més a més, s’incorpora la prevenció en riscos laborals per portar a terme la modalitat de teletreball, obligant a
l’administració i al treballador a avaluar els riscos i a disposar de la formació i activitat preventiva necessària en aquest àmbit.
Pel que fa als articles que es mantenen i actualitzen respecte al Decret 77/2020,
ressaltar que aquesta modalitat de prestació de serveis es complementa amb la incorporació dels conceptes de voluntarietat i reversibilitat, i s’incorpora la perspectiva de gènere i els possibles impactes psicosocials i de caràcter geogràfic. Per altra
banda, es clarifica que només es podrà utilitzar aquesta modalitat de teletreball per
a llocs de treball que puguin desenvolupar-se de forma no presencial i sempre que
la persona treballadora es trobi en servei actiu i acrediti una antiguitat mínima d’un
any en el lloc de treball o unitat.
S’incorpora també la necessitat d’establir criteris i circumstancies personals,
com ara la salut, si es pateix alguna discapacitat o si s’ha estat víctima de violència
de gènere o terrorisme, entre d’altres.
Les jornades laborals poden fer-se de manera total o parcialment mitjançant la
modalitat de teletreball. Les jornades setmanals de teletreball seran d’un màxim de
3 dies i les presencials d’un mínim de 2 dies. El període màxim del permís per a
poder exercir la modalitat de teletreball serà d’un any, prorrogable, prèvia sol·licitud
i autorització, d’un any més.
S’assegura també amb aquesta Llei que el treball a distància no comporti cap
desprotecció dels drets i deures dels treballadors, per la qual cosa es clarifica l’obligació de l’administració de garantir tots els drets laborals, el temps de descans i desconnexió digital i els drets de seguretat i salut, entre d’altres.
Pel que fa al Pla personal de treball s’han ampliat els aspectes que han de ser
recollits en el mateix, així com l’obligació de comunicar, per part del empleat o empleada públic al seu superior jeràrquic, qualsevol canvi en la seva situació laboral.
Respecte a les prestacions de serveis ocasionals, s’afegeix l’obligació de prestar
els serveis en la modalitat de teletreball quan es produeixin situacions excepcionals
de força major similars a les viscudes durant la pandèmia de la COVID-19 en referència a la limitació de mobilitat. Seran aquest previsions les que proporcionin respostes, gràcies a l’establiment d’una regulació suficient de les situacions de crisi, a
les diverses necessitats i adversitats que puguin sorgir amb el pas del temps.
Pel que fa a la utilització dels mitjans tecnològics també es clarifica que és l’Administració qui ha de facilitar les eines necessàries a la persona treballadora per tal
de que pugui exercir el seu treball amb les condicions òptimes. D’aquesta manera
serà l’Administració qui facilitarà l’equip informàtic, la targeta de dades, aplicacions,
eines ofimàtiques i de ciberseguretat. Un cop avaluats els mitjans necessaris per la
prestació del teletreball, i una vegada s’hagin facilitat tots els mitjans tecnològics
precisos, serà també l’Administració qui assumeixi les despeses de connexió del treballador, donant-li el suport i manteniment necessari sempre que el necessiti.
Respecte a la composició i funcions de la Comissió d’Avaluació del Teletreball
a l’Administració de la Generalitat es proposa que hi participin membres de cada
organització sindical representativa de la Mesa General de Negociació del Personal
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Per finalitzar, respecte a les disposicions addicionals i la disposició transitòria
única, s’ha considerat oportú mantenir les fixades pel Decret 77/2020, pel que fa a
l’equivalència horària i el règim de control horari, els trasllats forçosos el cotreball
i el permís d’una jornada diària sencera addicional per realitzar en la modalitat de
teletreball per al personal de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes
autònoms que presten serveis en les dependències administratives que s’han traslladat al Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya a Barcelona.
Pel que fa a la disposició derogatòria única, es deroga i deixa sense efecte el Decret 77/2020, de 4 d’agost, pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat
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de teletreball per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms.
Per últim, es manté la disposició final primera del Decret 77/2020, pel que fa a
l’habilitació de la persona titular del departament competent en matèria de funció
pública perquè dicti les disposicions necessàries per al desplegament d’aquesta Llei
i s’afegeixen les corresponents disposicions d’habilitació pressupostària i d’entrada
en vigor de la Llei.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposició de Llei de regulació del teletreball com a modalitat
de prestació de serveis del personal al servei de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya
Article 1. Objecte i finalitat

1.1 Aquesta llei té per objecte la regulació de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball.
1.2 La modalitat de teletreball es tracta d’una forma d’organització del treball,
en virtut de la qual es presten serveis a distancia, per la qual cosa la totalitat o una
part de la jornada laboral es desenvolupa de manera no presencial i mitjançant l’ús
de les tecnologies de la informació i la comunicació.
1.3 Aquesta modalitat de prestació de serveis té com a finalitat desenvolupar una
cultura del treball orientada als resultats, potenciar una actuació de l’Administració
fonamentada en l’ocupació pública professional i flexible en la gestió, l’avanç en la
implementació d’una administració digital, l’autonomia i la iniciativa del personal
en la realització de les tasques encomanades i en oferir més flexibilitat en l’ús i la
distribució del temps de treball, sense detriment de la prestació del servei públic.
A més, també contribueix als objectius en matèria de sostenibilitat ambiental, canvi
climàtic i mobilitat sostenible, i afavoreix la conciliació entre la vida personal i familiar dels empleats públics.
1.4 El teletreball a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms serà sempre voluntari i reversible, i la seva utilització es troba
supeditada a què es garanteixi la prestació dels serveis.
1.5 En el moment de fixar el teletreball, es tindrà especialment en compte la
perspectiva de gènere i de corresponsabilitat, així com els possibles impactes psicosocials i els efectes de caràcter geogràfic que el mateix pugui tenir.
Article 2. Àmbit d’aplicació

2.1 Aquesta llei és aplicable al personal al servei de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms que ocupi un lloc de treball susceptible de
ser exercit total o parcialment en la modalitat de teletreball, és a dir, que ocupi un
lloc de treball amb funcions que puguin desenvolupar-se de forma no presencial.
2.2 S’exceptua de l’exercici de la modalitat de teletreball el personal de l’Administració docent i el personal de suport a la docència, el personal estatutari dels
serveis de salut, així com el personal dels cossos de Mossos d’Esquadra, Bombers
i Agents Rurals, Jutges, Magistrats, Fiscals, la resta del personal funcionari al servei de l’Administració de Justícia, i personal que ocupa llocs de treball en centres
penitenciaris i el personal que ocupa llocs de treball en centres de justícia juvenil.
Aquests col·lectius es regiran, en el seu cas, per la seva normativa específica en matèria de teletreball.
2.3. En resta també exclòs el personal amb funcions de protecció de la salut pública en escorxadors, sales de d’especejament i sales de tractament de caça. També s’exclou el personal amb funcions assistencials, si bé podrà prestar serveis en la
modalitat de teletreball en la part de la jornada en què no dugui a terme funcions
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estrictament assistencials, d’acord amb les instruccions que emeti, en aquest cas, el
departament d’adscripció.
2.4 Seran d’aplicació als consorcis, fundacions i entitats de dret públic de la
Generalitat de Catalunya les previsions d’aquesta llei quan així ho acordin els seus
òrgans de govern, amb la negociació col·lectiva prèvia corresponent, en el termini
màxim d’un any.
Article 3. Llocs de treball afectats

Els Departaments i organismes autònoms de la Generalitat de Catalunya als
quals se’ls apliqui la regulació recollida en l’àmbit d’actuació d’aquesta llei, hauran
de realitzar un estudi previ dels llocs de treball que puguin ser exercits total o parcialment mitjançant teletreball, en base a les tasques encomanades i les necessitats
del mateix. Aquest estudi previ es farà d’acord els criteris comuns establerts prèvia
negociació en la Mesa Delegada amb les organitzacions sindicals corresponents.
Article 4. Requisits de les persones treballadores per accedir a la
prestació de serveis en la modalitat de teletreball

Els requisits que tenen que complir les persones treballadores per accedir a la
prestació de serveis en la modalitat de teletreball són:
a) Ocupar un lloc de treball susceptible de ser exercit mitjançant teletreball de
forma total o parcial, és a dir, ocupar un lloc de treball que pugui desenvolupar-se
de forma autònoma i no presencial, sense necessitat de supervisions presencials o
guiatges continuats, atenent a les seves característiques específiques i els mitjans requerits per al seu desenvolupament.
No són susceptibles de ser exercits mitjançant teletreball els llocs de treball per
als quals sigui necessària la presència física de l’empleat o empleada en el centre de
treball al llarg de tota la jornada laboral per a fer efectiva la seva prestació.
b) Trobar-se en servei actiu i acreditar una antiguitat mínima d’un any en el lloc
de treball i unitat.
c) Disposar de l’autorització que es regula als articles 7, 8 i 9.
d) Haver formalitzat el pla personal de treball que es preveu en l’article 10.
e) Haver realitzat la formació obligatòria que es preveu en l’article 14.
f) Que hagin transcorregut dos anys des de la revocació d’una autorització de
teletreball per avaluació desfavorable del compliment dels objectius fixats o per l’incompliment greu dels compromisos en matèria de ciberseguretat, protecció de dades i confidencialitat.
g) Es valoraran altres criteris i circumstàncies personals de la persona sol·licitant, com els referents a la seva salut, si pateix alguna discapacitat, si té fills menors
o alguna persona dependent a càrrec o si ha estat víctima de terrorisme o violència
de gènere, entre altres.
Aquests requisits s’han de continuar complint durant tot el període de vigència
de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball.
Article 5. Previsions d’ordre organitzatiu

5.1 El teletreball s’exercirà sempre d’acord a les disponibilitats pressupostàries
de cada departament o organisme, i estarà subjecte a les necessitats del servei i garantint sempre l’atenció directa presencial a la ciutadania.
5.2 Les persones titulars dels departaments de l’Administració de la Generalitat
o de les direccions dels organismes autònoms poden establir, dins de l’àmbit departamental o de l’organisme corresponent, i sens perjudici de les instruccions que a
l’efecte pugui dictar la Secretaria d’Administració i Funció Pública, previsions d’ordre organitzatiu i de servei en relació amb la prestació de serveis en la modalitat de
teletreball. En aquest sentit, prèvia negociació col·lectiva amb els representants dels
treballadors, poden dictar-se instruccions de servei per establir jornades de presencialitat obligatòria, horaris de disponibilitat per garantir la presència d’un mínim
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d’efectius per unitat, servei o centre de treball, o criteris davant la concurrència de
sol·licituds d’accés a la modalitat de teletreball estrictament vinculats a raons del
servei o a d’altres criteris objectius.
5.3 Es podrà fixar una modalitat de teletreball amb una prestació de serveis de
caràcter presencial d’almenys un 10% mensual que es durà a terme en jornades diàries senceres o parcials a voluntat del treballador o treballadora. Aquesta modalitat
estarà dirigida a atendre de manera expressa les circumstàncies organitzatives especials, sempre que es justifiquin pel departament o organisme corresponent, i es
podrà articular en els següents supòsits:
a) Per tal d’afavorir la presència de l’Administració de la Generalitat en el territori en zones amb declivi demogràfic.
b) Per tal d’atendre la prestació de serveis en àmbits geogràfics de difícil cobertura.
5.4 Per a la modalitat de teletreball, les persones abans esmentades també poden
fixar l’existència d’un horari fix de disponibilitat i localització durant la jornada laboral, així com mecanismes de control del compliment de jornada, com ara l’obligació de fitxar o el seguiment de la gestió i treballs encomanats als objectius que
s’hagin fixat al Pla personal de treball.
Article 6. Règim general de prestació de serveis en la modalitat de
teletreball

6.1 La durada màxima de l’autorització inicial de prestació de serveis en la modalitat de teletreball és d’un any.
6.2 Abans que finalitzi l’autorització de teletreball, la persona supervisora emetrà
un informe d’avaluació del compliment dels objectius. Aquest informe s’emetrà sens
perjudici de l’avaluació continuada o periòdica que es dugui a terme d’acord amb
l’establert en el pla personal de treball.
6.3 La jornada setmanal es distribuirà, amb caràcter general, de tal manera que
fins a un màxim de tres jornades diàries senceres es prestin en règim de teletreball
i la resta del temps, és a dir un mínim de dos en la modalitat de servei presencial.
6.4 La jornada de treball serà la que correspongui a cada empleat i empleada públics segons el calendari laboral i les instruccions de jornades i horaris.
6.5 El personal que presti serveis en la modalitat de teletreball té els mateixos
drets i deures, individuals i col·lectius, que la resta del personal de l’Administració
de la Generalitat que presti els seus serveis en modalitat presencial, sense que hi
pugui haver per aquest motiu cap afectació retributiva, ni diferència respecte a les
oportunitats de formació, de promoció professional, temps de treball, carrera professional, ni de cap altre dret reconegut al personal al servei de l’Administració de
la Generalitat.
6.6 Al personal que presti serveis en la modalitat de teletreball se li garantiran
tots els drets que li corresponen com a empleat o empleada públics fora de la franja horària de disponibilitat establerta, com ara el dret a la intimitat personal o el
respecte al seu temps de descans. També tindrà dret a la desconnexió digital en els
termes establerts en l’article 88 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
6.7 L’Administració també garantirà els drets col·lectius i de representació i facilitarà a les organitzacions sindicals els mitjans per a exercir la representació sindical.
6.8 El personal que presti serveis en la modalitat de teletreball tindrà dret a una
adequada protecció en matèria de seguretat i salut en el treball d’acord amb la legislació vigent, posant especial atenció als factors psicosocials lligats al tecnoestrés
i aïllament social.

3.01.02. Proposicions de llei

31

BOPC 85
19 de juliol de 2021

Article 7. Procediment d’autorització per a la prestació de serveis en la
modalitat de teletreball

7.1 El personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei que compleixi els
requisits a què fa referència l’article 4 ha de presentar telemàticament la sol·licitud
d’autorització de teletreball adreçada a la persona titular de la secretaria general del
departament d’adscripció o a la persona titular de la direcció de l’organisme que
correspongui, indicant específicament la durada i les jornades diàries que desitja
realitzar en la modalitat de teletreball.
La tramitació de l’autorització s’ha de fer íntegrament per mitjans electrònics,
mitjançant els serveis digitals de tramitació i comunicació establerts amb aquest
efecte.
7.2 En el termini màxim de 15 dies a comptar de la presentació de la sol·licitud,
la persona titular de la unitat directiva on presti serveis la persona sol·licitant elevarà un informe proposta de valoració de la sol·licitud a l’òrgan competent per autoritzar-lo, on constarà si es compleixen els requisits per accedir a la modalitat de
teletreball.
L’informe proposta serà desfavorable, quan no es compleixin els requisits de
l’article 4 d’aquesta Llei i quan hi concorrin necessitats dels serveis degudament
justificades.
L’informe proposta podrà ser favorable a l’autorització, però condicionat a la modificació de la durada o del nombre de jornades diàries a realitzar en la modalitat
de teletreball. En aquest darrer cas, abans de resoldre la sol·licitud d’autorització es
donarà audiència a la persona interessada.
7.3 La persona titular de la secretaria general o, si s’escau, la persona titular de la
direcció de l’organisme que correspongui, una vegada hagi fet una anàlisi previ a fi
de comprovar que els informes assenyalats anteriorment contenen tots els elements
requerits, dictarà una resolució motivada d’autorització o denegació de la sol·licitud
de teletreball.
El procediment d’autorització es resoldrà en un termini màxim de tres mesos.
En cas de que hagin transcorregut aquests tres mesos sense que s’hagi notificat a la
persona interessada la resolució d’autorització, la sol·licitud es considerarà estimada.
Article 8. Resolució d’autorització de prestació de serveis en la modalitat
de teletreball

8.1 La resolució d’autorització serà desestimatòria quan la sol·licitud la faci personal exclòs, segons l’establert a l’article 2, quan s’incompleixin els requisits per a
la prestació de serveis en la modalitat de teletreball o quan hi concorrin necessitats
dels serveis degudament justificades.
8.2 La resolució d’autorització que estimi la sol·licitud de teletreball, haurà de
fixar la durada de la prestació dels serveis en règim de teletreball, el nombre de jornades diàries a realitzar en aquesta modalitat i identificarà la persona que exercirà
la supervisió. Així mateix, condicionarà l’inici de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball a la formalització del pla personal de treball a què fa referència
l’article 10 d’aquesta Llei i a la superació de la formació obligatòria.
En el cas del personal laboral, un cop dictada la resolució d’autorització i subscrit el pla de treball, es formalitzarà el corresponent annex al contracte de treball.
Les resolucions d’autorització de teletreball han de restar a disposició de la Inspecció General de Serveis de Personal.
Article 9. Extinció o suspensió de l’autorització de prestació de serveis
en la modalitat de teletreball

9.1 L’autorització de prestació de serveis en la modalitat de teletreball, sens perjudici de la responsabilitat disciplinària que es pugui derivar, es podrà extingir:
a) Quan existeixin necessitats del servei degudament justificades.
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b) Quan existeixi una avaluació desfavorable per part de la persona supervisora
dels objectius fixats o,
c) Quan hi hagi un incompliment greu dels compromisos en matèria de seguretat, protecció de dades i confidencialitat.
9.2 L’autorització es podrà suspendre temporalment, mitjançant la resolució de
l’òrgan competent, per circumstàncies sobrevingudes que afectin la persona autoritzada o per necessitats dels serveis degudament justificades. És causa automàtica de
suspensió temporal de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball el funcionament deficient, per un període superior a dos dies, de l’equip informàtic i dels
sistemes de comunicació i connectivitat. En aquest supòsit la persona afectada ha
de prestar serveis en règim presencial fins que es resolguin els problemes tècnics.
Article 10. Pla personal de treball per a la prestació de serveis en la
modalitat de teletreball

10.1 El pla personal de treball s’ha de formalitzar mitjançant un document subscrit entre la persona que exerceix la supervisió i la persona que té autoritzat el teletreball, amb el coneixement del cap de la unitat directiva.
10.2 El pla personal de treball ha de tenir el contingut següent:
a) Relació de les tasques que es realitzen en la modalitat de teletreball, així com
els objectius a assolir, el règim de control i seguiment periòdic dels objectius del
treball i avaluació periòdica.
b) Ubicació i/o duració de l’autorització.
c) Distribució de la jornada setmanal amb els dies que es teletreballarà i fixació
de les franges horàries de disponibilitat obligatòria per a la interconnexió i coordinació dins l’horari de permanència obligatòria. La resta de la jornada en règim de
teletreball admet una flexibilitat total, respectant les pauses i els descansos entre
jornades.
d) Condicions de pròrroga, la qual no podrà superar en total un temps màxim de
dos anys per a la modalitat general, sempre que es tingui l’autorització prèvia de la
persona interessada, que no hi hagi canvis en les condicions de treball i l’avaluació
hagi estat favorable.
e) Les causes de suspensió i revocació de la modalitat de teletreball.
10.3 En el pla personal de treball han de constar expressament els següents compromisos, que la persona autoritzada ha de respectar i aplicar:
a) La normativa i les mesures específiques que es determinin en matèria de prevenció de riscos laborals.
b) Les recomanacions d’ús i normes de seguretat que s’emetin per l’organisme
competent en matèria de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya.
c) La normativa, les instruccions i les mesures específiques que s’estableixin en
matèria de protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat.
Així mateix, en el pla personal de treball s’establirà que podrà ser requerida la
presencia física en el centre de treball de la persona treballadora, amb una antelació
no inferior a 24 hores, sempre per necessitats del servei degudament justificades.
Això no suposarà la finalització del règim de prestació de serveis en la modalitat de
teletreball ni la seva suspensió temporal.
Article 11. Renúncia, revocació o modificació del Pla de treball

11.1 El pla personal de treball és un document que pot ser objecte de renúncia,
revocació i modificació.
11.2 La modificació es pot portar a terme en qualsevol moment per mutu acord
de les parts que l’han subscrit i ha de restar permanentment a disposició de la Inspecció General de Serveis de Personal, la qual podrà requerir-lo en qualsevol moment.
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11.3 Qualsevol modificació de la situació laboral que afecti el Pla de treball ha de
ser comunicada per part de la persona de l’empleat o l’empleada públics al superior
jeràrquic en el moment en què es produeixi.
Article 12. Règim especial de prestació de serveis ocasionals en la
modalitat de teletreball

12.1 Es podrà autoritzar ocasionalment i amb caràcter excepcional la prestació
de serveis en la modalitat de teletreball en els casos següents:
a) Quan per raó d’un servei fora del centre de treball habitual el desplaçament
resulti ineficient. En aquest cas la jornada restant es pot completar en règim de teletreball.
b) Quan per necessitats del servei es derivin encàrrecs específics i concrets que
calgui executar en un breu període de temps i sigui més efectiu i adequat emprar la
modalitat de teletreball.
c) Quan es declarin episodis ambientals de contaminació o altres situacions
d’emergència derivades de plans de protecció civil, sense necessitat de sol·licitud
prèvia i d’acord amb les instruccions que la Secretaria d’Administració i Funció Pública publiqui amb aquest efecte.
d) Quan per situacions excepcionals de força major que comportin la restricció
o limitació de la mobilitat acordada per l’autoritat competent, es podrà autoritzar la
prestació de serveis per teletreball de manera forçosa, mentre persisteixin aquestes
circumstancies.
12.2 Les autoritzacions excepcionals i la seva justificació han de ser trameses als
òrgans responsables del control horari.
Article 13. Mitjans tecnològics per a la prestació de serveis en la modalitat
de teletreball

13.1 El departament d’adscripció o l’organisme autònom que correspongui posarà a disposició dels treballadors i treballadores les eines i els mitjans necessaris
i adequats per a la prestació dels serveis en la modalitat de teletreball, com ara un
equip informàtic amb targeta de dades, i les aplicacions, eines ofimàtiques i de ciberseguretat necessàries. Així mateix, el departament o organisme competent haurà
d’avaluar, de forma prèvia a l’autorització per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball i a instàncies de l’òrgan competent per autoritzar el teletreball, els
mitjans propis que la persona interessada es proposi utilitzar.
13.2 L’Administració també assumirà les despeses de connexió de la persona que
té autoritzat el teletreball.
L’Administració prestarà el servei de suport i manteniment en relació amb les
eines i els mitjans necessaris que utilitzi la persona que té autoritzat el teletreball,
d’acord amb les guies de servei definides per cada departament o organisme.
Article 14. Formació per a la prestació de serveis en la modalitat de
teletreball

14.1 L’Escola d’Administració Pública de Catalunya s’encarregarà d’impartir i
certificar una formació obligatòria a les persones que presten serveis en la modalitat
de teletreball i a les persones supervisores. Aquesta formació serà específica en l’ús de
les eines tècniques, en matèria de ciberseguretat, protecció de dades, seguretat de la
informació i seguiment per objectius.
14.2 Aquesta formació serà obligatòria i s’haurà de realitzar amb anterioritat a
l’inici del teletreball i amb la periodicitat que es determini.
14.3 L’Escola d’Administració Pública de Catalunya i les unitats responsables de
formació dels departaments han d’incloure en la seva programació anual la formació específica en les matèries esmentades. Així mateix, l’organisme competent en
matèria de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya proporcionarà els recursos
d’aprenentatge en matèria de seguretat.
3.01.02. Proposicions de llei

34

BOPC 85
19 de juliol de 2021

Article 15. Prevenció de riscos laborals

15.1 L’Administració posarà a disposició de les persones que presten serveis en la
modalitat de teletreball una formació específica en matèria de prevenció de riscos laborals i fixarà els requisits preventius del teletreball quant a l’avaluació de riscos, mesures preventives i formació.
15.2 El desenvolupament de l’activitat preventiva per part de l’Administració
s’efectuarà conforme a la determinació pel Servei de Prevenció dels riscos que es
derivi de la recollida de la informació necessària a través d’una autoavaluació a
complimentar per la persona teletreballadora. Aquesta autoavaluació tindrà que estar acompanyada d’una declaració responsable de què es disposa d’un espai i un mobiliari adequats per tal d’exercir les funcions del lloc de treball.
Article 16. Comissió d’Avaluació del Teletreball a l’Administració de la
Generalitat

16.1 La Comissió d’Avaluació del Teletreball és un òrgan de seguiment i avaluació de la modalitat de prestació de serveis mitjançant el teletreball, adscrit a la Secretaria d’Administració i Funció Pública, que es reuneix semestralment en sessió
ordinària.
16.2 Aquesta Comissió és presidida per la persona titular de la Secretaria d’Administració i Funció Pública i en són membres:
a) La persona titular de la Direcció General de Funció Pública.
b) La persona titular de la Direcció General d’Administració Digital.
c) Una persona en representació de la direcció general competent en matèria de
funció pública amb rang mínim de cap de servei.
d) Una persona en representació de la direcció general competent en matèria
d’Administració digital amb rang mínim de cap de servei.
e) Una persona en representació de l’organisme competent en matèria de telecomunicacions i tecnologies de la informació.
f) Una persona en representació de l’organisme competent en matèria de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya.
g) Una persona en representació de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.
h) Dos membres per cada organització sindical representativa en el marc de la
Mesa General de Negociació del personal de l’Administració de la Generalitat.
En la Comissió d’Avaluació del Teletreball hi ha d’haver paritat de gènere, per
tant es procurarà la presència equilibrada entre dones i homes.
Actuarà com a secretària de la Comissió una persona designada per la Secretaria
d’Administració i Funció Pública amb rang mínim de cap de servei.
En el seu funcionament, la Comissió s’ha d’ajustar a la normativa reguladora dels
òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.
16.3 Són funcions de la Comissió d’Avaluació del Teletreball:
a) El seguiment i l’avaluació dels resultats,
b) L’anàlisi de l’impacte que el teletreball té en els empleats i empleades públics,
en l’organització i en la prestació dels serveis públics,
c) La realització de propostes de millora de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball.
Tant les avaluacions com les propostes de millora seran trameses a la Comissió
Interdepartamental d’Administració i Personal.
16.4 Els membres de la Comissió d’Avaluació del Teletreball no perceben cap
retribució, ni generen cap dret de naturalesa econòmica per assistir a les reunions
de la Comissió.
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Disposicions addicionals
Disposició addicional primera. Equivalències horàries i règim de control
horari

1. La dedicació horària dels dies en què es prestin serveis mitjançant la modalitat
de teletreball s’ha de computar conforme a les equivalències establertes en els criteris reglamentaris d’homogeneïtzació de jornades.
2. L’Administració habilitarà els mecanismes de control horari a efectes de registrar la jornada realitzada en la modalitat de teletreball i, si escau, dictarà les instruccions que siguin necessàries.
Disposició addicional segona. Trasllats forçosos

Durant un període de dos anys improrrogables i per tal de facilitar l’adaptació
a les noves condicions de treball, les persones afectades per un trasllat forçós del
centre de treball:
a) Podran optar al nombre de jornades diàries addicionals de la jornada per realitzar en la modalitat de teletreball que, en aquest cas, determini el Govern de la
Generalitat.
b) Podran computar la dedicació horària dels dies en què prestin serveis mitjançant la modalitat de teletreball en els mateixos termes que preveu la normativa vigent en matèria de jornada i horaris per a la modalitat presencial.
Disposició addicional tercera. Cotreball

1. Mitjançant un acord del Govern de la Generalitat s’establiran els termes i les
condicions per habilitar espais de cotreball destinats al teletreball de personal intern
o extern en funció dels criteris de reserva i disponibilitat que es determinin. Així
mateix, s’impulsaran acords amb altres administracions i organismes públics per tal
que els espais de cotreball puguin emprar-se pel personal al servei de la Generalitat.
2. Els espais de cotreball, a més de facilitar l’apropament de les seus de treball al
domicili del personal, han de permetre el foment de la interrelació entre els empleats
públics i la generació de dinàmiques de treball col·laboratiu i sinergies.
Disposicions transitòries
Disposició transitòria única

El personal de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms
que presta serveis en les dependències administratives que s’han traslladat al Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya a Barcelona podrà gaudir d’una
jornada diària sencera addicional per realitzar en la modalitat de teletreball durant
el termini d’un any a comptar de la finalització del trasllat.
Disposicions derogatòries
Disposició derogatòria única

Amb la vigència d’aquesta llei queda derogat el Decret 77/2020, de 4 d’agost, pel
qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal
al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes
autònoms.
Disposicions finals
Disposició final primera. Disposicions necessàries per al desplegament
d’aquesta Llei

S’autoritza la persona titular del departament competent en matèria de funció pública perquè dicti les disposicions necessàries per a l’aplicació d’aquesta Llei.
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Així mateix, podrà dictar instruccions per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral dels empleats públics que presten serveis en la modalitat de teletreball
i tenen al seu càrrec fills menors de 12 anys o persones dependents.
Disposició final segona. Habilitació pressupostària

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

La present Llei entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicada al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Marta Moreta Rovira, Cristòfol Gimeno Iglesias,
diputats, GP PSC-Units

Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció
i control ambiental de les activitats, per la regulació de l’activitat
de cuina industrial vinculada a la venda a distància de plats
preparats
202-00017/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 9689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
111.b i 138.2 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent i
sol·liciten que es tramiti pel procediment de lectura única:
Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, del 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitats, per la regulació de
l’activitat de cuina industrial vinculada a la venda a distància de plats
preparats
Exposició de motius

El desenvolupament del sector de la restauració amb lliurament a domicili i, en
paral·lel, de les aplicacions informàtiques que agreguen l’oferta de serveis de restauració i gestionen el seu lliurament a domicili, ha propiciat la proliferació d’empreses
que ofereixen els seus plats cuinats i altres productes als clients sense comptar amb
establiments propis en els que es puguin consumir aquests productes. A la vegada,
cadenes i franquícies del sector de la restauració s’han adaptat a l’increment de demanda de lliurament de menjar i beguda a domicili. El resultat ha estat el naixement
d’una nova modalitat d’activitat econòmica, diferent tant a la restauració pròpiament
dita, com als establiments tradicionals de menjar preparat per endur.
Es tracta del fenomen de les anomenades cuines obscures o cuines fantasma, locals que sovint comparteixen diverses d’aquestes empreses de restauració, en els que
s’instal·len nombrosos equipaments de cuina professional, amb capacitat per donar
sortida a milers de comandes al dia, amb llargs horaris d’activitat continuada, sense instal·lacions destinades al consum dels aliments i begudes per part dels clients,
ja que el sentit de la instal·lació és donar sortida a les comandes rebudes via aplicaFascicle segon
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cions informàtiques, principalment, i facilitar-les als repartidors que les lliuraran a
domicili.
Es tracta d’una activitat, així, més pròpia de la indústria que no pas de la restauració. Genera impactes de diversa tipologia per raó del seu funcionament, inclosos
els relatius a la mobilitat associada a l’activitat, sorolls, emissions, etcètera.
Cal una regulació de l’activitat que garanteixi que l’esmentada activitat compleixi el planejament urbanístic municipal, que eviti els conflictes que es produeixen
pel seu desenvolupament en zones destinades principalment a usos residencials i
comercials, associats a les seves externalitats negatives, i que respongui a la naturalesa industrial o quasi industrial de l’activitat, establint els mecanismes d’intervenció
prèvia de l’administració més adients per assegurar l’acompliment de les finalitats
enunciades en l’article 2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Proposició de llei
Article 1

Es modifica l’article 36 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats, que queda redactat amb el tenor literal següent:
«Article 36. Finalitats de la llicència ambiental
Els objectius de la llicència ambiental són:
[...]
c) Garantir que l’activitat compleixi el planejament urbanístic municipal.»
Article 2

Es modifica l’apartat 7 de l’Annex II (Activitats sotmeses al règim de llicència
ambiental), de la Llei 20/2009, que queda redactat amb el tenor literal següent:
«Annex II. Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental
[...]
7. Indústria alimentària i del tabac
[...]
7.10. Establiments amb obrador i/o cuina industrial per a l’elaboració de plats
preparats amb venda a distància, per internet o qualsevol altre mitjà telemàtic, sempre que a la instal·lació es donin, d’una manera simultània, les circumstàncies següents: a) que estigui fora de polígons industrials, b) que estigui situada a menys de
500m d’una zona residencial, c) que ocupi una superfície d’almenys 200 m2.»
Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, diputat, GP PSC-Units
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Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP VOX (reg. 10249; 10487).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: G Mixt (reg. 10932).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 30.07.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24
de desembre
202-00022/10
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP VOX (reg. 9824; 10488).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.07.2021 al 27.07.2021).
Finiment del termini: 28.07.2021; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: G Mixt (reg. 10933).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.

3.01.03.

Decrets llei

Decret llei 15/2021, del 6 de juliol, de creació del Fons Complementari
de Riscos de la Generalitat de Catalunya
203-00005/13
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 10013 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.07.2021

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de 2019, ha
pres coneixement del Decret llei 15/2021,del 6 de juliol, de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC 8452, de
7 de juliol de 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 8 de juliol de 2021.
A la Mesa del Parlament

Em plau de trametre-us la documentació de l’expedient corresponent al Decret
llei 15/2021, de 6 de juliol, de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya, aprovat en la sessió del Govern del dia 6 de juliol de 2021 i
publicat en el DOGC 8452, de 7 de juliol de 2021.
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L’expedient incorpora la correcció d’errades publicada en el DOGC 8453A, de 8
de juliol de 2021.
Barcelona, 9 de juliol de 2021
El secretari del Govern
Per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de febrer, DOGC 8065, de
17.2.2020), la directora de l’Oficina del Govern, Alicia Uceira de Pablo
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 6 de juliol de 2021 s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller d’Economia i Hisenda, s’aprova la iniciativa SIG21ECO1279 - Projecte de decret llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la
Generalitat de Catalunya.
Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb la consellera de la Presidència.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
Decret llei 15/2021, de 6 de juliol, de creació del Fons Complementari
de Riscos de la Generalitat de Catalunya

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets lleis són promulgats, en nom
del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb això, promulgo el següent
Decret llei
Exposició de motius
I

El principi d’indemnitat en relació amb l’exercici de funcions públiques comporta que cap servidor públic es pugui veure perjudicat com a conseqüència de
l’exercici legítim del càrrec públic que ocupa. Aquest principi ha estat consolidat
per la jurisprudència del Tribunal Suprem que, en la Sentència de 8 de juliol del
2020 entre d’altres, li atorga caràcter general tot establint que el principi d’indemnitat o rescabalament no es limita només als cossos i forces de seguretat, sinó que
s’estén a la totalitat de treballadors i treballadores públics, en tant que es configura
com a inherent al sentit instrumental de tota administració, en la mesura que els
qui serveixen no actuen en interès propi sinó en interès públic, en interès de tothom. En conclusió, com assenyala el Tribunal Suprem, si els servidors públics sofreixen un mal o perjudici en la realització del servei, sense que hi concorri culpa
o negligència, han de ser rescabalats. Aquest principi està recollit a l’article 14.f)
del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que, de forma expressa inclou, entre els
drets individuals dels empleats públics, el dret a la defensa jurídica i a la protecció de l’Administració en els procediments que se segueixen davant de qualsevol
ordre jurisdiccional com a conseqüència de l’exercici de les seves funcions. En
l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, i amb la mateixa finalitat, l’article 9 de la
Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya disposa que l’advocat de la Generalitat pot assumir
la representació i la defensa dels membres del Govern, dels alts càrrecs i dels funcionaris i empleats públics de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes, sigui quina sigui llur posició processal, quan els procediments se segueixin
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per actes o omissions relacionats amb l’exercici del càrrec, llevat que els interessos del representat i els de la Generalitat siguin oposats o contradictoris. D’altra
banda, la protecció d’aquests drets no seria completa si no comportés igualment el
dret a ser beneficiari de les garanties necessàries per fer front a les reclamacions
que contra els empleats públics es puguin presentar, per tal d’evitar que aquestes
reclamacions puguin suposar un perjudici en el patrimoni personal de les persones involucrades.
II

Els alts càrrecs i els membres del Govern gaudeixen igualment de garanties i
principis que els protegeixen en l’exercici dels seus càrrecs i funcions. D’acord amb
l’article 68.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el Govern de la Generalitat dirigeix l’acció política i l’Administració de la Generalitat i, en conseqüència, les seves
actuacions i decisions es regeixen pel principi de discrecionalitat, la qual cosa els
atorga un ampli marge de decisió per a la definició de les seves polítiques públiques
i de les actuacions que en formen part. L’autonomia política de les comunitats autònomes i la seva capacitat d’autogovern, en paraules del Tribunal Constitucional, es
manifesta sobretot en la capacitat d’elaborar les seves polítiques públiques en matèries de la seva competència (SSTC 13/1992 FJ.7 i 192/2000 FJ.7). En conseqüència, el control jurisdiccional dels actes polítics del Govern es troba residenciat d’una
banda, en la jurisdicció contenciosa administrativa mitjançant un control debilitat i
limitat als aspectes formals, procedimentals i competencials (és a dir, els elements
reglats dels actes) i, de l’altra, en la jurisdicció constitucional. Els actes polítics del
Govern i l’exercici de les seves potestats discrecionals només estan sotmesos a la
Constitució i al bloc de la constitucionalitat, en el qual s’insereix l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i el seu control ha de respectar en tot cas el principi de la divisió
de poders i la posició institucional del Govern, tenint en compte l’existència d’un
nucli de discrecionalitat indisponible.
L’exercici per part del Govern de la direcció política inclou tant l’establiment
de directrius com de polítiques públiques però, a més, els membres del Govern, en
l’exercici de les seves funcions, gaudeixen de tots els drets fonamentals constitucionalment protegits, com la llibertat d’expressió, el dret de reunió o la llibertat d’informació amb caràcter reforçat, com ha reconegut reiteradament la jurisprudència
del Tribunal Europeu de Drets Humans; de forma que l’exercici lícit d’aquests drets
en cap cas pot comportar un perjudici econòmic a la Generalitat de Catalunya. En
el mateix sentit, tampoc es pot fer responsable d’aquestes actuacions els empleats
públics que hagin intervingut en les actuacions administratives corresponents donant compliment a tots els tràmits legalment preceptius, ja que el control d’oportunitat està especialment vedat, en paraules del Tribunal Constitucional, als òrgans de
control o d’intervenció.
Així mateix, i entre les polítiques públiques que, en l’àmbit de les seves competències, correspon definir i dirigir al Govern de la Generalitat, s’hi inclou l’acció
exterior, que troba el seu fonament en l’article 193 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i que es configura com un mandat adreçat a la Generalitat per tal que impulsi
la projecció de Catalunya a l’exterior i en promogui els interessos en aquest àmbit.
A l’empara d’aquest mandat estatutari el Govern de la Generalitat pot dur a terme
qualsevol activitat adreçada a la consecució d’aquestes finalitats, tant en l’exercici de les seves competències com en defensa dels seus interessos, amb l’únic límit
constitucional de les relacions internacionals que corresponen a la competència de
l’Estat, així com d’altres competències estatals amb projecció exterior, com la sanitat exterior o el comerç exterior. Tanmateix, el reconeixement de l’acció exterior
de les comunitats autònomes és fins i tot anterior al vigent Estatut d’autonomia ja
que, com han assenyalat la doctrina i la jurisprudència constitucional, troba el seu
fonament constitucional en el principi d’autonomia previst als articles 2 i 147 de la
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Constitució, en tant que constitueix un instrument ordinari per a l’exercici de les seves competències i la defensa dels seus interessos.
III

Per fer front a les seves responsabilitat i obligacions legals de protecció dels servidors públics, la Generalitat de Catalunya té subscrites pòlisses de responsabilitat
civil per a la cobertura dels riscos en què puguin incórrer. En conseqüència, en cas
de sinistre, es posen en marxa els mecanismes de cobertura corresponents. Tanmateix, aquesta situació s’ha alterat i actualment es produeix una exclusió de determinats riscos de les pòlisses subscrites, exclusió que, eventualment, pot tenir efectes
retroactius.
Aquest canvi afecta situacions molt diverses en què es poden trobar els servidors
públics i que s’han anat incrementant en els darrers anys. Així, afecta de forma negativa els drets dels funcionaris i funcionàries, alts càrrecs, directius i, fins i tot els
membres del Govern que s’hi han vist involucrats. Per tant, es necessari i urgent que
la Generalitat adopti les mesures complementàries als mecanismes existents adreçades a garantir i protegir el dret a la indemnitat de les persones afectades en l’exercici
de les seves funcions almenys fins que no hi hagi un pronunciament judicial que declari amb caràcter ferm la seva responsabilitat disciplinària, comptable o penal. Un
dels supòsits que fan necessària i urgent aquesta actuació per la situació de vulnerabilitat en què es troben les persones afectades davant d’una decisió administrativa
no ferma, són les actuacions prèvies 80/2019 del Tribunal de Cuentas, Sector públic
autonòmic (inf. fisc. destinació recursos assignats a l’execució de polítiques d’acció
exterior per part de la Generalitat de Catalunya, en els exercicis 2011 a 2017), objecte de la notificació de la liquidació provisional de data 30 de juny d’enguany, que
afecta diversos alts càrrecs, responsables polítics i funcionaris i funcionàries de la
Generalitat.
La brevetat dels terminis en molts d’aquests supòsits i la manca de mecanismes
per donar cobertura a la situació produïda obliguen la Generalitat de Catalunya a
adoptar, amb caràcter urgent i general, les mesures necessàries per tal de garantir
tant el principi d’indemnitat com la protecció dels drets fonamentals de tots els servidors públics afectats per sinistres no coberts per les pòlisses de responsabilitat civil i patrimonial actuals de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la creació d’un
fons específic complementari de les pòlisses subscrites.
IV

Aquest Decret llei es dicta a l’empara de la potestat d’autoorganització i de les
competències que els apartats 1 i 2 de l’article 159 i 136 de l’Estatut d’autonomia
atribueixen a la Generalitat de Catalunya, en les matèries de règim jurídic, procediment i responsabilitat patrimonial de les administracions públiques catalanes, i de
funció pública, respectivament.
Per tant, en ús de l’autorització que em concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,
A proposta del conseller d’Economia i Hisenda i de la consellera de la Presidència i amb la deliberació prèvia del Govern,
Decreto:
Article 1. Objecte

1.1 És objecte d’aquest Decret llei la creació del Fons Complementari de Riscos
de la Generalitat de Catalunya (FCRCAT) per fer front a les obligacions legals que
li corresponen en relació amb els riscos no coberts per les pòlisses d’assegurances
de responsabilitat civil, patrimonial i comptable subscrites per la Generalitat de Catalunya per sinistres que puguin afectar les persones compreses en l’àmbit subjectiu d’aquest Decret llei en l’exercici del seu càrrec o funcions que es puguin veure
3.01.03. Decrets llei

42

BOPC 85
19 de juliol de 2021

afectades en el seu patrimoni per resolucions o actes administratius o judicials en
procediments administratius o judicials que no hagin conclòs amb resolució ferma.
1.2 La dotació mínima d’aquest Fons es fixa inicialment en la quantitat de 10 milions d’euros. Anualment es farà una aportació per una quantia almenys igual a les
liquidacions que s’hagin dut a terme l’any anterior amb càrrec a aquest Fons, amb
l’actualització corresponent.
1.3 La gestió del Fons es pot encarregar a l’entitat gestora que es constitueixi o
bé a una entitat gestora ja existent.
Article 2. Àmbit subjectiu

Resten incloses en l’àmbit subjectiu d’aquest Decret llei les persones que tinguin
o hagin tingut la condició de personal al servei de l’Administració de la Generalitat
i dels ens i organismes del seu sector públic, d’alts càrrecs i de membres del Govern
de la Generalitat per actuacions realitzades en l’exercici del seu càrrec.
Article 3. Riscos objecte de cobertura

Els riscos objecte de cobertura pel Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya són els que pateixin les persones incloses en l’àmbit subjectiu
d’aquest Decret llei i que quedin exclosos de cobertura a càrrec de les pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil, patrimonial i comptable subscrites per la Generalitat de Catalunya per tal de cobrir les obligacions que, d’acord amb la normativa
vigent, li correspongui directament assumir pels danys corporals i materials i les
conseqüències directes d’aquests danys, així com els perjudicis econòmics purs, no
conseqüència de danys materials i/o corporals previs, causats per acció o omissió
a terceres persones en exercici de la seva activitat, així com la responsabilitat civil professional, inclosa la responsabilitat comptable, mentre no recaigui sentència
ferma.
Article 4. Condicions per sol·licitar la cobertura

4.1 La cobertura del sinistre amb càrrec al Fons Complementari de Riscos de la
Generalitat de Catalunya es portarà a terme amb la presentació prèvia d’una sol·licitud d’acord amb el model inclòs a l’annex d’aquest decret llei davant l’entitat gestora del Fons, la qual ha d’anar acompanyada d’una declaració responsable en què la
persona sol·licitant manifesti que compleix les condicions següents:
a) Que no existeix una resolució judicial ferma que declari il·lícites les actuacions
realitzades.
b) Que el risc no es troba cobert per cap pòlissa d’assegurança subscrita per l’Administració de la Generalitat de Catalunya o per alguna entitat del seu sector públic.
c) Que la Generalitat de Catalunya no ha iniciat cap acció contra la persona afectada i, en particular, cap procediment disciplinari o sancionador ni cap procediment
judicial de reclamació de responsabilitat civil.
4.2 Sense perjudici dels efectes de la declaració responsable des de la presentació
de la sol·licitud, l’entitat gestora la comunicarà, per a la seva verificació, als òrgans
següents: pel que fa a la lletra a), als òrgans competents en matèria de representació
i defensa jurídica de la Generalitat; pel que fa a la lletra b), als òrgans competents
en matèria d’assegurances de la Generalitat de Catalunya, i pel que fa a la lletra c),
es comunicarà de forma simultània a tots els departaments de l’Administració de la
Generalitat perquè en verifiquin el compliment en relació amb ells i les seves entitats adscrites o que en depenguin.
4.3 En tot cas la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud o consti en la declaració responsable comporta la impossibilitat de gaudir de la cobertura i genera una obligació de
retorn, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a les
quals pugui donar lloc.
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4.4 El perjudici patrimonial s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació de la resolució o acte relatiu al procediment administratiu o judicial que l’afecti, el qual no pot
haver conclòs per resolució judicial ferma.
4.5 En el cas que els afectats pel perjudici patrimonial ho siguin en concepte de
responsabilitat solidària, l’emissió de la garantia no pot superar el total de la quantitat reclamada i si no hi ha acord entre les persones afectades, es distribuirà de forma
proporcional entre elles. En tot cas, la garantia no pot superar de forma individual el
50 % del total a distribuir, tret que la quantitat reclamada no superi el 5 % del Fons.
4.6 Els òrgans competents disposen de deu dies per dur a terme la verificació
prevista en aquest article a partir de l’endemà de rebre la comunicació.
4.7 L’entitat gestora, un cop presentada la sol·licitud amb la declaració responsable, garantirà a l’entitat financera l’emissió de l’aval amb un dipòsit a càrrec del
Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya. Aquest contraaval
tindrà caràcter reglat.
Article 5. Obligació de retorn

5.1 En el cas que arribés a existir pronunciament judicial ferm i, si escau, s’hagin
esgotat totes les vies d’impugnació judicials i jurisdiccionals, estatals i internacionals, i si es confirmés l’existència de responsabilitat comptable o civil derivada de
falta o delicte per part de les persones beneficiàries, es generarà un crèdit de dret
públic de devolució per part dels beneficiaris dels imports garantits, així com dels
interessos i de les despeses que s’hagin generat per raó de les garanties efectuades
amb càrrec al Fons.
5.2 L’obligació de retorn té la naturalesa de dret públic per part de la Generalitat i aquesta ha de realitzar totes les actuacions necessàries per a la seva recaptació,
àdhuc el procediment executiu de recaptació d’acord amb el que estableix la normativa vigent.
Article 6. Actuacions per a la dotació al Fons Complementari de Riscos

6.1 El Departament competent en matèria de finances ha de realitzar les actuacions corresponents per a la dotació dels recursos econòmics necessaris per al
FCRCAT. Amb aquesta finalitat, a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, s’entendrà
dotat el fons per l’import establert en l’article 1 i s’han d’efectuar les actuacions necessàries per a aquesta dotació.
6.2 S’estableix com a modalitat de control per a les operacions necessàries per a
la dotació del FCRCAT, el control posterior, amb les finalitats i el procediment establert pel Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter
administratiu, tributari i de control financer.
Disposició transitòria

1. Mentre no es constitueixi l’entitat gestora del FCRCAT o bé s’encarregui la
seva gestió a una entitat ja constituïda, i de forma excepcional, s’encomana la seva
gestió provisionalment a l’Institut Català de Finances.
2. Per al cas que no sigui possible quan entri en vigor aquest Decret llei aplicar
el que preveu el punt 7 de l’article 4 i amb caràcter excepcional, l’entitat gestora pot
atorgar la garantia mitjançant qualsevol mitjà admès en dret, sense perjudici que sigui substituïda posteriorment pel que disposa el precepte esmentat.
Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret
llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.
Barcelona, 6 de juliol de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Jaume Giró i
Ribas, conseller d’Economia i Hisenda; Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència
Annex
Model de sol·licitud a presentar a l’entitat gestora del Fons*

1. Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms
DNI
Adreça
Telèfon de contacte
Adreça electrònica per a notificacions
Manifesto:
2. Fets
.........
.........
.........
3. Responsabilitat solidària
Sí
No
S’adjunta acord
Sí
No
4. En conseqüència, sol·licito:
Que la Generalitat de Catalunya, a través del Fons Complementari de Riscos de
la Generalitat de Catalunya, doni cobertura econòmica a la quantitat de ............... que
se’m reclama en concepte de responsabilitat civil/patrimonial/comptable en el procediment administratiu/judicial .... . En el cas que resulti condemnat amb sentència
ferma en els termes establerts a l’article 5.1 del Decret llei 15/2021, de 6 de juliol,
em comprometo a retornar els imports garantits, així com les despeses i interessos
corresponents a aquesta quantitat.
Lloc, data i signatura de la persona sol·licitant
* Institut Català de Finances.

Les dades que faciliteu seran tractades per l’Institut Català de Finances (en endavant, també l’ICF) o bé per l’entitat gestora que es determini, en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat de procedir a tramitar la sol·licitud de cobertura
de sinistre d’acord amb el que estableix el Decret llei 15/2021, de 6 de juliol. La base
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jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l’execució
de la seva petició.
Les dades es conservaran durant el temps necessari per tramitar la sol·licitud i
per donar compliment a les obligacions legals a les quals l’entitat gestora pugui estar sotmesa.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o, si
escau, oposició. Podeu exercir aquests efectes per diferents vies.
En el cas que l’entitat gestora sigui l’ICF:
– Per correu electrònic a protecciodedades@icf.cat
– Per escrit a l’adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 6a plana,
08010 Barcelona.
– També podeu fer-ho a través dels formularis del web http://www.icf.cat/ca/
common/Privacitat/
En tots els casos, sempre podeu efectuar la reclamació pertinent davant del delegat de protecció de dades de l’ICF (o de l’entitat gestora corresponent) dpoICF@icf.
cat o de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).
Per a més informació, consulteu la política de privacitat de l’ICF a www.icf.cat.
(Les referències a l’ICF es poden substituir per la denominació de l’entitat gestora que en el futur pugui gestionar el Fons).
(Adjuntar declaració responsable sobre el compliment de les condicions legals i
documentació acreditativa de l’existència del procediment administratiu/judicial i
de la quantitat reclamada.)
Model de declaració responsable sobre el compliment de les condicions
legals

Dades de la persona declarant (nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon de contacte i adreça electrònica per a notificacions), departament de la Generalitat o entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya on presta o ha prestat serveis
(...................), període de prestació dels serveis (.............).
Declaro responsablement que:
a) No existeix una resolució judicial ferma que declari il·lícites les actuacions
realitzades.
b) El risc no es troba cobert per cap pòlissa d’assegurança subscrita per l’Administració de la Generalitat de Catalunya o per alguna entitat del seu sector públic.
c) La Generalitat de Catalunya no ha iniciat cap acció contra la persona afectada
i, en particular, cap procediment disciplinari o sancionador ni cap procediment judicial de reclamació de responsabilitat civil.
Autoritzo la Generalitat de Catalunya i l’òrgan gestor del fons per tal que puguin
sol·licitar, si escau, la informació necessària per al control i seguiment de la sol·licitud i realitzar les consultes necessàries per comprovar l’acreditació d’aquests fet.
(Lloc, data i signatura de la persona declarant)

Antecedents del Decret llei

1. Comunicat al secretari del Govern
2. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 6.7.21
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008
4. Informe jurídic
5. Informe de la Direcció General de la Funció Pública
6. Ordre d’inserció al DOGC
7. Certificat del Secretari del Govern
8. Certificat de la Comissió Tècnica de la Funció Pública
9. Publicació al DOGC de data 7.7.21
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10. Correcció d’errades al Decret llei
11. Nota jurídica a la Correcció d’errades
12. Ordre d’inserció al DOGC de la Correcció d’errades
13. Publicació al DOGC de la Correcció d’errades
N. de la r. Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

SOL·LICITUDS DE DICTAMEN AL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Presentació: Salvador Illa i Roca, juntament amb setze altres diputats del GP PSCUnits (reg. 9997).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021.
Presentació: GP Cs, G Mixt (reg. 10519).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021.
N. de la r. : Les sol·licituds es reprodueixen en la secció 4.67.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el compliment de les sentències
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria lingüística
250-00003/13
CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP VOX (reg. 7847).
Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre la supressió de la societat
FGC Mobilitat, SA
250-00073/13
CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: president de la Comissió d’Afers Institucionals (reg. 7519).
Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre la supressió del Servei Meteorològic
de Catalunya
250-00074/13
CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: president de la Comissió d’Afers Institucionals (reg. 7519).
Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
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Proposta de resolució sobre la bonificació del cent per cent
de l’entrada de l’acompanyant d’una persona amb discapacitat
250-00168/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre l’actualització de la informació referent
als joves extutelats per la Generalitat
250-00169/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la Llei
13/2014, d’accessibilitat
250-00170/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.
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Proposta de resolució sobre les residències de referència
per a persones grans sordes
250-00171/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00172/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

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

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.
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Proposta de resolució sobre l’equiparació de les famílies
monoparentals a les famílies nombroses
250-00174/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre el model de treball protegit
250-00175/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre la tramitació de la llei de foment
de l’associacionisme
250-00176/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.
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Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels
treballadors dels centres de protecció de menors de gestió
concertada i delegada
250-00177/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

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

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

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

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.
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Proposta de resolució sobre l’Escola Sagrada Família de Girona
250-00180/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

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

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

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

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre la supressió de les multes lingüístiques
250-00183/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.

3.10.25. Propostes de resolució

52

BOPC 85
19 de juliol de 2021

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

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

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre l’equiparació dels preus públics
universitaris
250-00185/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Recerca i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre la lliure circulació per les carreteres
250-00186/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.
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Proposta de resolució sobre la bonificació de l’impost
de successions i donacions
250-00187/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre el despoblament rural
250-00188/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món
Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució de defensa del sector primari
250-00189/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món
Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

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

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre la creació d’un parc de bombers
a Vallirana
250-00191/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

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

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

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

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.
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Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials a Santa
Coloma de Gramenet davant l’increment de la delinqüència
250-00194/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

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

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

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

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret a l’eutanàsia als
hospitals del Siscat
250-00197/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
3.10.25. Propostes de resolució

56

BOPC 85
19 de juliol de 2021

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent
i la manca d’inversió als municipis i el món local
250-00198/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre el tancament del batxillerat nocturn
de l’Institut Pompeu Fabra, de Martorell
250-00199/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de les víctimes
de la Guerra Civil i la dictadura a l’espai públic
250-00200/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

3.10.25. Propostes de resolució

57

BOPC 85
19 de juliol de 2021

Proposta de resolució sobre la retirada d’un monument franquista
a Montserrat
250-00201/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa a l’alumnat
que pateix malalties prolongades
250-00202/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre el dret a la vida des del moment
de la concepció fins a la mort
250-00203/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre les mesures per a impulsar el teletreball
250-00204/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’amiant del parc
d’habitatges de Badia del Vallès
250-00205/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dins
dels túnels de Vallvidrera
250-00206/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre les competències en matèria d’aigües
territorials espanyoles
250-00207/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.
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Proposta de resolució sobre la dissolució de l’Àrea de Seguretat
Institucional
250-00208/13
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 13.07.2021.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 20.07.2021 al 28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.07.2021.

Proposta de resolució sobre les mesures per a la rehabilitació
del litoral de Badalona i Sant Adrià de Besòs
250-00209/13
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 8798 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portavoz, Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta del
Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos
167 y 168 del Reglamento del Parlament, presentan la Propuesta de resolución de
medidas para la rehabilitación del litoral de Badalona y Sant Adrià de Besòs, para
que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, con el texto
siguiente:
Exposición de motivos

El litoral de las ciudades de Badalona y Sant Adrià del Besos ha sido históricamente, y es, un territorio estratégico para el desarrollo económico y de la actividad
del Área Metropolitana. No obstante, el desarrollo industrial de la zona ha tenido
un fuerte impacto medioambiental en el territorio y, a pesar de que en las últimas
décadas ha habido esfuerzos para recuperar las playas gracias a las justas reivindicaciones vecinales, en la situación actual queda mucho camino por recorrer.
Actualmente la playa de Sant Adrià del Besos se encuentra cerrada, debido a que
estudios han determinado la presencia en la arena de elementos cancerígenos que
sobrepasan los niveles tolerables.
A este hecho, tenemos que añadir la situación de contaminación cíclica provocada por los constantes problemas de funcionamiento del colector de Llevant, que
provoca constantes vertidos en la zona y cuya reparación definitiva es una reivindicación histórica de los vecinos de la zona.
Ante estas situaciones de emergencia medioambiental, es necesaria la implicación de todas las administraciones y que el Govern de la Generalitat ejerza su liderazgo para encontrar soluciones para un territorio tan importante y estratégico.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1) En coordinación con el resto de Administraciones, presentar en esta comisión,
en un periodo inferior a 3 meses desde la aprobación de esta propuesta de resolución, un plan de acción para la recuperación medioambiental de este territorio.
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2) En coordinación con los municipios afectados, realizar y presentar un plan de
inversiones para la habilitación del espacio para el uso y disfrute vecinal y para el
desarrollo económico de la zona.
Palacio del Parlament, 1 de julio de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta, GP Cs

Proposta de resolució sobre el transport públic a Port Aventura
250-00210/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 9320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Rosa Maria
Ibarra Ollé, diputada, Rubén Viñuales Elías, diputat, Dolors Carreras Casany, 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 transport públic a Port Aventura, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

En els 25 anys que fa que Port Aventura està en funcionament, el transport públic
per als seus treballadors i treballadores han minvat substancialment. Cal recordar
que els llocs de treball directes i indirectes oscil·len des del 2.500 als 4.000, depenent de l’època de l’any.
És un fet que s’han reduït freqüències i línies des de les poblacions més pròximes
com Vilaseca, Salou, Cambrils, Reus i Tarragona, només cal consultar els horaris
d’aquestes línies del 2006 i del 2021.
Ni l’empresa, ni l’administració s’han preocupat per les condicions del transport
públic per als treballadors i treballadores, tot i que Port Aventura és un dels principals actius turístics de la província de Tarragona. L’empresa concessionària ha reduït
freqüències, al·legant la no rendibilitat, o ha pujat els preus del transport de manera
molt gravosa pels usuaris.
La necessitat d’incentivar el transport públic a Catalunya és evident, i el Govern
ha manifestat aquesta intenció. Malauradament, en molts casos veiem una política
que va en direcció contrària, com en aquest cas on es condemna als treballadors i
treballadores de Port Aventura a fer servir el seu vehicle privat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
Garantir la millora de les línies i freqüències de transport públic per accedir a
Port Aventura per part dels treballadors i treballadores, així com dels visitants del
parc, per tal de reduir l’ús del vehicle privat.
Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Rosa Maria Ibarra
Ollé, Rubén Viñuales Elías, Dolors Carreras Casany, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la conservació de Cal Macià,
a Vallmanya
250-00211/13
PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG
Reg. 9432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta, Pau Juvillà Ballester, diputat del Grup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar,
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament,
presenten la Proposta de resolució per la conservació de cal Macià a Valmanya, per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent:
Exposició de motius

Cal Macià és una casa del nucli de població de Vallmanya al municipi d’Alcarràs, a la comarca del Segrià, inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya, era de la família de l’esposa del president Francesc Macià, Eugènia Lamarca. Aquesta la va heretar i la família hi passava llargues temporades.
Es tracta doncs, d’una edificació amb un gran valor patrimonial, històric, artístic,
arquitectònic i memorial que es troba, en l’actualitat, en esta en unes condicions de
conservació deplorables.
Des que la Iniciativa popular per a preservar la casa familiar del President Macià a Alcarràs #SalvemCasaVallmanya s’ha posat en marxa per denunciar-ne el seu
abandonament i per exigir-ne la seva conservació, diferents institucions s’han interessat sobre l’edificació sense arribar a concretar accions.
El passat 3 de juliol #SalvemCasaVallmanya anunciava que l’estat crític s’ha accelerat amb l’obertura d’un nou esvoranc a la teulada de la coberta principal.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Un Nou Cicle per Guanyar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Que la Generalitat dugui a terme accions urgents per tal apuntalar-la per evitar que s’esfondri.
2. Que es dugui a terme d’immediat reunió entre l’Ajuntament d’Alcarràs, Diputació de Lleida i Generalitat de Catalunya per abordar una actuació urgent a la casa.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2021
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta; Pau Juvillà Ballester, diputat, GP CUP-NCG

Proposta de resolució sobre la transparència en la gestió de la
candidatura als jocs olímpics d’hivern del 2022
250-00212/13
PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG
Reg. 9647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta, Pau Juvillà Ballester, diputat del Grup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar,
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament,
presenten la Proposta de resolució per la transparència en la gestió de la candidatura
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als jocs olímpics d’hivern de 2022, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
d’Afers Institucionals, amb el text següent:
Exposició de motius

El 13 de gener de 2010 al Museu Olímpic de Barcelona Jordi Hereu, alcalde de
Barcelona, va anunciar la voluntat de presentar la candidatura als jocs olímpics d’hivern de 2022, que posteriorment, el també alcalde Trias va comunicar el 25 d’octubre del 2013, la renúncia a aquest projecte obrint les portes a una possible candidatura per l’any 2026.
Des de llavors les notícies sobre la celebració d’aquest esdeveniment s’han succeït, la darrera aquest mateix mes de juny després de la primera trobada entre els
presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez el 7 de juny a Barcelona on els mitjans de
comunicació feien esment que: «De fet, aquest acord ja està molt madur. Només una
signatura separa Catalunya de l’oficialització de la candidatura dels Jocs Olímpics
d’Hivern Barcelona-Pirineus 2030».
Posteriorment, el vicealcalde de la Seu d’Urgell deia, en declaracions a la televisió local reclamava conèixer en detall la candidatura Pirineus - Barcelona 2030 per
la celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern 2030 abans de posicionar-se a favor o en
contra de la celebració esportiva.
Atès que el màxim òrgan de direcció de la candidatura és el Comitè Directiu format per representants de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, les
diputacions de Girona, Lleida i Barcelona; el Síndic d’Aran; els municipis de Lleida, Puigcerdà, la Seu d’Urgell, Sort, Tremp i Vielha e Mijaran, i els presidents de la
Unió de Federacions Esportives de Catalunya, de la Federació Catalana d’Esports
d’Hivern i del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya i l’Associació
Catalana d’Estacions de Muntanya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Un Nou Cicle per Guanyar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Que remeti tota la informació sobre les reunions i acords que es duguin a terme sobre els JJOO d’hivern als municipis afectats del territori, i específicament a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, de manera àgil i transparent.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2021
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta; Pau Juvillà Ballester, diputat, GP CUP-NCG

Proposta de resolució sobre l’actuació d’urgència al delta de l’Ebre
250-00213/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 10012 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada, Joaquim Paladella Curto, diputat 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 per l’actuació d’urgència al Delta de l’Ebre, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió d’Acció Climàtica, amb el text següent:
Exposició de motius

Durant els darrers anys s’ha parlat molt dels problemes de vulnerabilitat del
Delta de l’Ebre, posant en evidencia la necessitat d’intervenir amb la màxima ur3.10.25. Propostes de resolució
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gència per tal de preservar la que és la zona humida més gran de Catalunya, que
integra un dels ecosistemes aquàtics més importants d’Europa, amb una gran biodiversitat que el fan únic i imprescindible dins la Catalunya del present i del futur
que volem tenir.
El passat 16 de juny el Parlament va aprovar la Resolució 13/XIV del Parlament
de Catalunya, de creació de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de
l’Ebre. En el debat parlamentari tots els grups van valorar el gran impacte que havien tingut en el sistema deltaic les tempestes Filomena i Glòria, i va quedar ben
clara la necessitat d’intervenir al Delta per tal de prevenir en la mesura del possible
i amb urgència per evitar que es repetissin efectes com els que aquestes tempestes
van produir. La pròpia exposició de motius de la Proposta de resolució presentada
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana deia textualment: «Arran d’aquesta
segona tempesta, el 26 de gener passat, l’Executiu català va aprovar un Acord de
Govern en el què instava l’Estat a actuar en emergència,...».
És també molt clar que els Ajuntaments del Delta, Consells Comarcals i Taula
del Consens, així com totes les expressions que surten de la societat del conjunt de
les Terres de l’Ebre, expressen aquesta necessitat d’actuar amb urgència per prevenir els efectes d’una possible nova tempesta que podrien ser molt perjudicials per
al present. A més, cal fer èmfasi en que podrien dificultar encara més una solució
definitiva, que no és altra que preservar aquest espai tan valuós per tots els catalans
i catalanes. Per tot, resulta evident que s’ha d’actuar amb celeritat, d’acord amb les
exigències ambientals d’un espai extremadament vulnerable però tenint ben present
que el no actuar o actuar amb retràs pot ser tremendament perjudicial per aquest
espai de gran valor ecològic, ambiental i també sentimental per al conjunt de Catalunya.
Des del Govern d’Espanya el deia 3 de febrer, mitjançant un anunci a la web del
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, es va iniciar un període de consulta pública del Pla de Protecció del Delta de l’Ebre elaborat pel CEDEX,
per encàrrec de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar. Segons l’anunci de la Vicepresidenta i titular del ministeri Teresa Ribera la resolució
d’aquesta consulta pública, preceptiva segons la normativa vigent, estarà enllestida
el proper mes d’agost. Després d’això es podrà aprovar definitivament aquest Pla de
Protecció del Delta de l’Ebre.
Resulta evident que les actuacions al Delta de l’Ebre fa molts anys que s’haurien
d’haver executat, però la simple cronografia d’aquest exposició evidencia que l’actual Govern d’Espanya està accelerant tots els tràmits, estudis i també actuacions
per tal de buscar una solució que sigui la més apta i idònia per afrontar aquest greu
problema.
Tot i això, després de l’aprovació d’aquest Pla de Protecció del Delta es necessitarà un temps per executar-se mitjançant els corresponents encàrrecs de projectes
d’obra, procediments d’impacte ambiental, licitacions i execucions d’obra. Els calendaris realistes ens indiquen que no serà fins l’any 2023 que veurem l’inici de les
obres derivades d’aquest Pla de Protecció.
És per aquest motiu que el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, davant l’elevada possibilitat que algun nou temporal d’intensitat mitja/alta pugui afectar la costa de les barreres litorals o intrusions marines en zones agràries,
va presentar el dia 10 de maig als Serveis Territorials de Sostenibilitat a les Terres
de l’Ebre la sol·licitud d’informe referent al projecte de la «Actuación preventiva de
reutilizción de arenas en el borde litoral del Delta del Ebro (Tarragona)», adjuntant
la memòria redactada l’abril de l’any 2021.
L’objectiu d’aquest projecte és el de reforçar amb caràcter preventiu els punts
més vulnerables de la costa del Delta. Segons les previsions de les condicions meteorològiques, aquesta aportació de sorres donaria estabilitat a les zones més fràgils
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durant 1 o 2 hiverns, amb l’objectiu de guanyar temps fins que l’execució del Pla de
Protecció del Delta sigui una realitat.
Aquest projecte preventiu mobilitzaria 380.000 metres cúbics de sorra, consistent en reutilitzar 150.000 metres cúbics al Trabucador, 150.000 al front marítim
de Deltebre, 60.000 a la platja de l’Illa de Buda i 20.000 a la platja de l’Arenal a
l’Ampolla. La sorra reubicada bàsicament seria de l’extrem nord de la península del
Fangar, de l’extrem sud de la península dels Alfacs i de les platges del Serrallo/Eucaliptus, segons els punts excedentaris identificats en el Pla elaborat per CEDEX. El
període d’execució previst de les obres és entre els mesos d’octubre i març, fora del
període de nidificació i per les seves característiques, sense cap afectació a cap comunitat vegetal, atès els punts d’extracció i les zones de desplaçament de la maquinària, que sempre es faria en zones d’arena pura. El projecte té un cost de 4 milions
d’euros i un termini d’execució de 4 mesos.
Segons la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, l’actuació prevista està exempta del tràmit d’avaluació ambiental, tant en el procediment ordinari
com en el simplificat, ja que afecten a menys de 500.000 metres cúbics de sorra.
Sí és necessari un informe de l’òrgan gestor de la Xarxa Natura 2000 afectada, en
aquest cas el Parc Natural del Delta, que segons consta ja s’ha fet arribar. Malauradament, el passat 22 de juny el Govern de la Generalitat va comunicar la obligació
de passar una Declaració d’Impacte Ambiental simplificada, contravenint la Llei
21/2013 abans esmentada. Evidentment, els tràmits associats a la DIA impossibiliten l’execució de les obres projectades fins molt avançat l’any 2022.
Aquesta decisió d’obligar al projecte a passar una DIA simplificada, quan no és
de cap manera preceptiva, deixarà absolutament desprotegit durant un temps innecessari i amb evident risc a les zones més fràgils del Delta: el Trabucador que podria tornar a trencar i deixaria incomunicada a la Punta de la Banya amb les conseqüències ambientals i econòmiques que suposaria; el front marítim de Deltebre que
podria provocar una intrusió marina en la zona arrossera posterior; així com l’Illa
de Buda on podria haver un trencament del cordó dunar de la platja i una obertura
de la llacuna amb el mar amb les corresponents alteracions ambientals. Les conseqüències d’això ja les hem pogut veure en temporals anteriors, i s’endevinen com a
molt probables i de risc imminent durant el proper hivern de no executar-se el projecte presentat pel Ministeri.
Considerem que aquesta actitud contrasta clarament amb la necessitat urgent
d’actuar al Delta, expressada reiteradament per la societat, pels grups polítics al Parlament i també pels responsables del Govern de la Generalitat. També resulta greu
que no s’hagi fet cap previsió de despesa amb els 6 milions d’euros aprovats pel Parlament de Catalunya, que tenien assignació pressupostària per l’any 2020, per actuar
per part del Govern de la Generalitat al Delta.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Manifesta la necessitat urgent d’intervenir al Delta de l’Ebre de forma preventiva per tal d’evitar possibles afectacions negatives que es puguin produir conseqüència de noves tempestes, mentre no s’aprova i executa el Pla de Protecció del
Delta de l’Ebre.
2. Insta el Govern a autoritzar amb la màxima urgència a la Direcció General de
Costes del Ministeri per la Transició Ecològica i Repte Democràtic per tal que pugui executar el projecte «Actuación preventiva de reubicación de arenas en el borde
litoral del Delta de l’Ebro (Tarragona)».
3. Insta el Govern a complementar, en l’àmbit de les seves competències, les actuacions previstes pel projecte anteriorment esmentat per tal de garantir una actua3.10.25. Propostes de resolució
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ció coordinada amb l’objectiu de prevenir qualsevol afectació negativa al Delta de
l’Ebre.
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, Joaquim Paladella Curto,
diputats, GP PSC-Units

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

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
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 9821 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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 informe Sindicatura (tram. 253-00001/13) presentada el 1 de
juliol de 2021 i amb número de registre 8462.
On hi diu:
«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
recollits a les Resolucions 962/XII i 963/XII del Parlament de Catalunya, per tal de
realitzar 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).»
Hi ha de dir:
«El Parlament de Catalunya insta a la Sindicatura de Comptes a realitzar un
informe complementari al que es va demanar sobre la despesa generada en base a
decrets d’emergència recollits a les Resolucions 962/XII i 963/XII del Parlament de
Catalunya, per tal de realitzar 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, 8 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de Comptes o altres actuacions
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Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i
grups de treball
3.10.85.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre
el model policial
252-00008/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 9423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 9423)

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 articles 63.2 i 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a
la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre el model policial
(tram. 252-00008/13).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre l’avaluació i la
incorporació de mesures per millorar el model d’ordre públic.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’objecte

Objecte:
La Comissió d’estudi tindrà com objecte avaluar el grau de compliment de la Resolució 476/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’aproven les conclusions de
l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús
de Materials Antiavalots en Esdeveniments de Masses, així com analitzar els mecanismes de control i avaluació de les actuacions policials. També tindrà com objecte
analitzar les millores que es podrien implementar al model d’ordre públic del Cos de
Mossos d’Esquadra. També s’analitzarà la transparència en la informació i dades
per part del Departament d’Interior.
Els continguts bàsics de la comissió d’estudi seran els següents:
a) Avaluar el grau de compliment de la Resolució 476/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi
dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Materials Antiavalots en Esdeveniments de Masses, així com analitzar els mecanismes de control i avaluació de
les actuacions policials.
b) Identificar possibles millores al model d’ordre públic del Cos de Mossos d’Esquadra.
c) Analitzar la transparència en la informació interna i externa del Departament
d’Interior en aquelles actuacions concretes que ho requereixin.
d) Analitzar els diferents mecanismes de control independents existents en altres
països.
e) Analitzar els elements operatius, estratègics i els materials d’ordre públic, incloent-hi:
– L’anàlisi de l’estructura i organització de la funció d’ordre públic al CME.
– L’anàlisi dels Recursos Humans destinats a la funció d’ordre públic.
– L’anàlisi de les estratègies operatives comparant-les amb les utilitzades per altres policies del nostre entorn europeu.
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– L’anàlisi de la tecnologia disponible en matèria d’ordre públic.
– L’anàlisi dels mecanismes d’investigació de fets en l’àmbit de l’ordre públic.
– La identificació de punts de millora en els mecanismes de formació dels servidors públics destinats al manteniment de l’ordre públic.
– L’anàlisi de models comparatius a nivell internacional.
f) La potencial implementació de les mesures derivades de l’anàlisi i revisió que
efectuï la comissió d’estudi en cap cas podrà minvar la capacitat operativa de la
que disposa el Cos de Mossos d’Esquadra per complir de forma eficient l’encomana
legal de restituir d’ordre públic.
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, GP PSC-Units

3.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2021-2022
300-00028/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 11033 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2021-22, per tal que
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20, 21 i 22 de juliol
de 2021, amb el text següent:
– Sobre el curs escolar 2021-22.
Palau del Parlament, 15 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la joventut
300-00029/13
PRESENTACIÓ: GP VOX
Reg. 11034 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2021

A la Mesa del Parlamento

Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de VOX en
Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Parlamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre la situación de la
juventud en Cataluña, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los
próximos días 20, 21 y 22 de junio de 2021, con el siguiente texto:
– Sobre la situación de la juventud en Cataluña.
Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2021
Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto GP VOX
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques urbanes de recuperació
social i ambiental en barris vulnerables
300-00030/13
PRESENTACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP
Reg. 11046 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2021

A la Mesa del Parlament

Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord
amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la
Interpel·lació al Govern sobre les polítiques urbanes de recuperació social i ambiental en barris vulnerables, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc
els propers dies 20, 21 i 22 de juliol de 2021, amb el text següent:
– Sobre les polítiques urbanes de recuperació social i ambiental en barris vulnerables.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2021
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP

Interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural
300-00031/13
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 11062 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2021

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament,
presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’Agenda Rural de Catalunya, per tal que
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20, 21 i 22 de maig
de 2021, amb el text següent:
– Sobre l’Agenda Rural de Catalunya.
Palau del Parlament, 15 de juliol de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre les iniciatives per a regular el sector
audiovisual
300-00032/13
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 11063 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2021

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament,
presenta la Interpel·lació al Govern sobre les iniciatives per regular el sector audiovisual, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies
20, 21 i 22 de juliol de 2021, amb el text següent:
– Sobre les iniciatives per regular el sector audiovisual.
Palau del Parlament, 15 de juliol de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
Fascicle tercer
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Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’elaborar un pla nacional
de llengües
300-00033/13
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 11064 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2021

A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la
Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’elaborar un Pla Nacional de Llengües
per part del Departament de Cultura, per tal que sigui substanciada en el Ple que
ha de tenir lloc els propers dies 20, 21 i 22 de juliol de 2021, amb el text següent:
– Sobre la necessitat d’elaborar un Pla Nacional de Llengües per part del Departament de Cultura.
Palau del Parlament, 15 de juliol de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre les prioritats en matèria d’agricultura
i món rural
300-00034/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 11067 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les prioritats del Govern en matèria
d’agricultura i món rural, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc
els propers dies 20, 21 i 22 de juliol de 2021, amb el text següent:
– Sobre les prioritats del Govern en matèria d’agricultura i món rural.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques lingüístiques
300-00035/13
PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG
Reg. 11077 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2021

A la Mesa del Parlament

Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar,
d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques lingüístiques, per tal que sigui
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20, 21 i 22 de juliol de
2021, amb el text següent:
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– Sobre quines són les polítiques lingüístiques del Govern.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2021
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, GP
CUP-NCG

Interpel·lació al Govern sobre les beques i els ajuts universitaris
300-00036/13
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 11078 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2021

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament,
presenta la Interpel·lació al Govern sobre les beques i ajuts universitaris, per tal que
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20, 21 i 22 de juliol
de 2021, amb el text següent:
– Quina és l’opinió del Govern sobre les beques i els ajuts universitaris.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre la situació sanitària
300-00037/13
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 11079 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2021

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament,
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació sanitària, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 20, 21 i 22 de juliol de 2021,
amb el text següent:
– Quina és l’opinió del Govern sobre la situació sanitària.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al segon període de sessions
244-00005/13
ACORD
Mesa del Parlament, 13.07.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juliol de 2021, d’acord amb
el que estableix l’article 83.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus ha
aprovat el calendari indicatiu de sessions plenàries per al segon període de sessions
(setembre - desembre 2021) següent:
Calendari de sessions plenàries per al segon període de sessions *
(setembre - desembre 2021) tram. 244-00005/13
Setembre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Setmana 1

13

14

15

16

17

18

19

Setmana 2

20

21

22

23

24

25

26

Setmana 4

27

28

29

30
1

2

3

Setmana 3

4

5

6

7

8

9

10

Setmana 1

11

12

13

14

15

16

17

Setmana 2

18

19

20

21

22

23

24

Setmana 3

25

26

27

28

29

30

31

Setmana 4

1

2

3

4

5

6

7

Setmana 1

8

9

10

11

12

13

14

Setmana 2

15

16

17

18

19

20

21

Setmana 3

22

23

24

25

26

27

28

Setmana 4

29

30
1

2

3

4

5

Setmana 1

Octubre

Novembre

Desembre
6

7

8

9

10

11

12

Setmana 2

13

14

15

16

17

18

19

Setmana 3

20

21

22

23

24

25

26

Setmana 4

27

28

29

30

31

Llegenda:

Setmana 2

ple
x

festiu

x

tarda festiva

* S’integra en aquest calendari el nombre de la setmana en la que està prevista la celebració
de sessions plenàries i on s’inclouen els dies reservats per a les reunions de les Comissions,
atès l’acord adoptat per la Mesa del Parlament i escoltada la Junta de Portaveus en la sessió
tinguda el dia 8 de juny de 2021 (tram. 244-00004/13, BOPC 59, 15.06.2021).

A reserva de les modificacions que l’actuació del Parlament demani.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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Composició de l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública
395-00114/13
ACORD
Mesa del Parlament, 13.07.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juliol de 2021, ha acordat:
1. Que l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, a què es refereix l’article 219.1 del Reglament, sigui integrat per dos lletrats i un arxiver.
2. Designar com a membres de l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública el lletrat Antoni Bayona Rocamora, la lletrada Anna Casas Gregorio
i l’arxivera Blanca Martínez Nieto.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs
i Castanyer

Reunions dels òrgans del Parlament durant l’agost del 2021
395-00116/13
ACORD
Mesa del Parlament, 13.07.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de juliol de 2021, atès l’article
104 del Reglament, ha acordat:
1. Deixar en suspens entre els dies 16 i 31 de d’agost de 2021 els terminis parlamentaris, sense que això alteri el caràcter hàbil de l’esmentat període.
2. No tenir sessions ordinàries de Mesa, Junta de Portaveus i comissions durant
el període esmentat a l’apartat 1.
3. No tenir sessions ordinàries del Ple del Parlament entre els dies 16 i 31 d’agost, encara que formin part del període de sessions, sens perjudici que es pugui convocar una
sessió si es produeixen supòsits que ho justifiquen, i que durant el període comprès entre els dies 1 i 15 d’agost, la Diputació Permanent asseguri la continuïtat de la cambra.
4. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris i al Govern.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03.

Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/13
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 10017 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa de la Diputació Permanent

Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 48.4 i 76.4 del Reglament del Parlament, us co-
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munica que el diputat Ignacio Martín Blanco substituirà de forma permanent el
diputat Carlos Carrizosa Torres en la Diputació Permanent.
Palau del Parlament, 9 de juliol de 2021
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs

4.45.10.

Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/13
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 8922, 8923 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.07.2021

Reg. 8922
A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta: Josep Rius i Alcaraz
Baixa: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
Reg. 8923
A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta: Mercè Esteve i Pi
Baixa: M. Assumpció Laïlla Jou
Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS
PER CATALUNYA
Reg. 9534 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.07.2021

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 que el diputat David Saldoni i de Tena ha estat designat membre de la Comissió
de la Sindicatura de Comptes.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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4.53.

Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que correspongui
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’informe de la
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat relatiu a l’empresa IQOXE
354-00003/13
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Climàtica, en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021,
DSPC-C 47.

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
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 3,
tinguda el 14.07.2021, DSPC-C 48.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior
amb el conseller d’Interior sobre les accions per a combatre
les violències i agressions LGBTI-fòbiques
354-00027/13
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP ERC, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 9836).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.07.2021.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la secretària de Medi Ambient
i Sostenibilitat davant la comissió que correspongui perquè expliqui
l’informe de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat relatiu
a l’empresa IQOXE
356-00003/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica, en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021, DSPC-C 47.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió
sobre el Tren de la Costa Brava de l’Associació per a la Promoció
del Transport Públic davant la comissió que correspongui perquè
expliqui el projecte ferroviari Tren de la Costa Brava
356-00008/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021, DSPC-C 44.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè
d’Experts sobre el Canvi Climàtic davant la Comissió d’Acció
Climàtica perquè informi sobre l’impacte del projecte d’ampliació
de l’aeroport de Barcelona - el Prat en les polítiques d’acció climàtica
356-00011/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica, en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021, DSPC-C 47.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè
d’Experts sobre el Canvi Climàtic davant la Comissió d’Acció
Climàtica perquè informi sobre el desplegament de la Llei 16/2017,
del canvi climàtic, i el grau de compliment dels objectius de la lluita
contra l’emergència climàtica
356-00012/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica, en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021, DSPC-C 47.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la presidència
de Port de Barcelona davant la comissió que correspongui perquè
informi sobre les mesures previstes per a reduir les emissions
associades al port de Barcelona
356-00013/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica, en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021, DSPC-C 47.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de Treball
Catalunya 2022 davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè
informi sobre els seus objectius i treballs
356-00014/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i
Hisenda, en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021, DSPC-C 46.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de Treball
Catalunya 2022 davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè
presenti l’informe «Reset. Crida per reactivar el país»
356-00017/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i
Hisenda, en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021, DSPC-C 46.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Amnistia
Internacional Catalunya davant la Comissió de Drets Socials perquè
exposi l’informe «Leyes que protejan a las persones mayores»
356-00018/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials,
en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021, DSPC-C 45.

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
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Recerca i Universitats, en la sessió 3, tinguda el
13.07.2021, DSPC-C 43.

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

77

BOPC 85
19 de juliol de 2021

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament
de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori davant la
Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre els
objectius i les línies estratègiques del departament
356-00032/13
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió 3, tinguda
el 14.07.2021, DSPC-C 44.

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural davant la Comissió
d’Acció Climàtica perquè informi sobre els objectius i les línies
estratègiques del departament
356-00038/13
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Climàtica, en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021,
DSPC-C 47.

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
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021, DSPC-C 48.

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
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021, DSPC-C 48.

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
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021, DSPC-C 48.
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Sol·licitud de compareixença de la directora general de Pressupostos
davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre
els objectius i les línies estratègiques del Departament
356-00046/13
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021,
DSPC-C 46.

Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Economia
i Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi
sobre els objectius i les línies estratègiques del Departament
356-00047/13
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021,
DSPC-C 46.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Economia
davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre
els objectius i les línies estratègiques del Departament
356-00048/13
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021,
DSPC-C 46.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Hisenda davant
la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre
els objectius i les línies estratègiques del Departament
356-00049/13
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021,
DSPC-C 46.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma
Contra el Quart Cinturó davant la Comissió de Polítiques Digitals
i Territori perquè informi sobre el desplegament de l’autovia B-40
356-00056/13
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021, DSPC-C 44.

Sol·licitud de compareixença d’Esperança Esteve, directora
de la Fundació Ajuda i Esperança, davant la Comissió de Drets
Socials perquè informi sobre el balanç de les actuacions del telèfon
de l’esperança i el de prevenció del suïcidi
356-00075/13
SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 9660).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 14.07.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels treballadors
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
a Reus i la Zona Franca davant la Comissió d’Interior perquè informi
sobre la situació laboral i les condicions en què es presta el servei
356-00080/13
SOL·LICITUD

Presentació: Marc Parés Franzi, del GP ECP (reg. 10011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 14.07.2021.

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

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
355-00018/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021, DSPC-C 48.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

80

BOPC 85
19 de juliol de 2021

Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional
Catalunya davant la Comissió de Drets Socials per a exposar
l’informe «Leyes que protejan a las persones mayores»
357-00011/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021,
DSPC-C 45.

Compareixença d’una representació de la Comissió sobre el Tren
de la Costa Brava de l’Associació per a la Promoció del Transport
Públic davant la comissió que correspongui per a explicar el projecte
ferroviari Tren de la Costa Brava
357-00012/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 3, tinguda el
14.07.2021, DSPC-C 44.

Compareixença d’una representació de la Plataforma Contra
el Quart Cinturó davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
per a informar sobre el desplegament de l’autovia B-40
357-00013/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 3, tinguda el
14.07.2021, DSPC-C 44.

Compareixença d’una representació del Grup de Treball Catalunya
2022 davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a informar sobre
els seus objectius i treballs i per a presentar l’informe «Reset. Crida
per reactivar el país»
357-00014/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 3, tinguda el 14.07.2021,
DSPC-C 46.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el
14.07.2021, DSPC-C 46.
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4.55.

Activitat parlamentària

4.55.15.

Convocatòries

Sessió plenària 10
CONVOCADA PER AL 20 DE JULIOL DE 2021

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del
Ple del Parlament, el 20 de juliol de 2021, a les 15.00 h, al saló de sessions.
Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el dia 21, a les 09.00 h).
2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (article
49.2 del Reglament)
3. Designació d’un diputat interventor per al període pressupostari del 2021.
Tram. 231-00001/13. Mesa Ampliada. Designació.
4. 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. Tram. 203-00003/13. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre
la validació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 79, 47).
5. 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. Tram. 203-00004/13. Govern de
la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text
presentat: BOPC 79, 58).
6. Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del
sector públic. Tram. 202-00002/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la
totalitat (text presentat: BOPC 30, 7).
7. Proposta de resolució sobre la reforma del Codi penal i la llibertat de Pablo
Hasél. Tram. 250-00097/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat
i votació (text presentat: BOPC 42, 23).
8. Proposta de resolució de creació d’una comissió de seguiment de les polítiques
de joventut. Tram. 252-00006/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle
per Guanyar, Grup Parlamentari d’En Comú Podem, Grup Parlamentari de Ciutadans i Grup Mixt. Debat i votació (text presentat: BOPC 62, 7).
9. Proposta de resolució de creació d’una comissió de seguiment de la infància.
Tram. 252-00007/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup
Parlamentari d’En Comú Podem, Grup Parlamentari de Ciutadans i Grup Mixt. Debat i votació (text presentat: BOPC 62, 7).
10. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre el model policial. Tram. 252-00008/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un
4.55.15. Convocatòries

82

BOPC 85
19 de juliol de 2021

Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació
de la proposta de resolució i de l’esmena presentada (text presentat: BOPC 73, 33).
11. Interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2021-2022. Tram. 300-00028/13.
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
12. Interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural. Tram. 300-00031/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.
13. Interpel·lació al Govern sobre les prioritats en matèria d’agricultura i món rural. Tram. 300-00034/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.
14. Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’elaborar un pla nacional de llengües. Tram. 300-00033/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
15. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques lingüístiques. Tram. 300-00035/13.
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar.
Substanciació.
16. Interpel·lació al Govern sobre la situació sanitària. Tram. 300-00037/13.
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
17. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures aeroportuàries. Tram. 30000018/13. Grup Mixt. Substanciació.
18. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques urbanes de recuperació social i
ambiental en barris vulnerables. Tram. 300-00030/13. Marc Parés Franzi, del Grup
Parlamentari d’En Comú Podem. Substanciació.
19. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la joventut. Tram. 300-00029/13.
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.
20. Interpel·lació al Govern sobre les beques i els ajuts universitaris. Tram. 30000036/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
21. Interpel·lació al Govern sobre les iniciatives per a regular el sector audiovisual. Tram. 300-00032/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.
22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les bases per a la convivència i per a una Catalunya de tots. Tram. 302-00017/13. Grup Parlamentari de
Ciutadans. Debat i votació.
23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les línies d’acció per a
dur a terme la transformació del model econòmic. Tram. 302-00018/13. Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació.
24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la nova organització del
Departament d’Economia i Hisenda. Tram. 302-00024/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.
25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla de xoc en polítiques actives d’ocupació per a superar l’impacte de la Covid-19. Tram. 302-00021/13.
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació.
26. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu. Tram.
302-00020/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació.
27. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a interrompre voluntàriament l’embaràs al sistema sanitari. Tram. 302-00019/13. Grup Parlamentari
de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació.
28. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la feminització del Cos
de Bombers de la Generalitat. Tram. 302-00022/13. Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana. Debat i votació.
29. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació social. Tram.
302-00023/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.
Palau del Parlament, 16 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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4.67.

Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 9997

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, integrants del Grup Parlamentari Socialistes
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 16.1.c i 23.c de la
Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, demanen dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre l’adequació a l’Estatut i a la Constitució del Decret Llei 15/2021, de 6 de juliol, de creació del Fons Complementari de
Riscos de la Generalitat de Catalunya (203-00005/13).
Antecedents

El passat 7 de juliol de 2021 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya el Decret Llei 15/2021, de 6 de juliol, de creació del Fons Complementari
de Riscos de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de «fer front a les obligacions legals que li corresponen en relació amb els riscos no coberts per les pòlisses
d’assegurances de responsabilitat civil, patrimonial i comptable subscrites per la Generalitat per sinistres que puguin afectar les persones compreses en l’àmbit subjectiu
d’aquesta Llei en l’exercici del seu càrrec o funcions que es puguin veure afectades
en el seu patrimoni per resolucions o actes administratius o judicials en procediments
administratius o judicials que no hagin conclòs amb resolució ferma», segons s’estableix al seu article 1.
Fonaments jurídics

La figura del decret llei té el seu encaix constitucional a l’article 86 de la Constitució Espanyola, que estableix en el seu apartat primer que «En cas d’una necessitat
extraordinària i urgent, el Govern podrà dictar disposicions legislatives provisionals
que prendran la forma de decrets llei i que no podran afectar l’ordenament de les
institucions bàsiques de l’Estat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans
regulats en el Títol I, el règim de les Comunitats Autònomes ni el dret electoral general.»
En el mateix sentit, l’article 64.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableix «En cas d’una necessitat extraordinària i urgent, el Govern pot dictar disposicions legislatives provisionals sota la forma de decret llei.»
Per tant, en ambdós casos, a més de constituir una facultat pròpia del Govern,
sia del d’Espanya o del de la Generalitat de Catalunya, requereix d’un pressupòsit
habilitant que implica que només es poden dictar decrets llei en cas «d’extraordinària i urgent necessitat».
Si bé és cert que el propi Tribunal Constitucional ha reconegut que l’apreciació
de l’existència d’aquestes circumstàncies que configuren un pressupòsit habilitant
respon a un judici purament polític del Govern, no ho és menys que aquesta apreciació governamental es pot sotmetre a escrutini per controlar els «supòsits d’ús abusiu
o arbitrari» que puguin desvirtuar la potestat legislativa ordinària (en aquest sentit,
les STC 29/1987 i 6/1983).
Per tant, essent clara l’existència d’un marge de discrecionalitat per part del govern, també ho és la interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics, recollida en
l’article 9.3 CE, i per tant no es pot obviar que han d’existir i objectivar-se circumstàncies que justifiquin i avalin la seva utilització «com a necessitat relativa respecte
situacions concretes dels objectius del govern que, per raons difícils de preveure,
requereixen una acció normativa immediata en un termini més breu del que és ne-
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cessari per via normal o per via de procediment d’urgència per la tramitació parlamentària de lleis» (STC 6/1983).
En aquest sentit, l’exposició de motius del decret llei, objecte de la consulta, justifica la necessitat i la urgència en garantir i protegir el dret a la indemnitat de les
persones afectades, per sinistres no coberts per les pòlisses de responsabilitat civil i
patrimonial actuals de la Generalitat de Catalunya i de forma molt específica parla
de la «situació de vulnerabilitat en què es troben les persones afectades per les actuacions prèvies 80/2019 del Tribunal de Cuentas, Sector públic autonòmic (inf. fisc.
destinació recursos assignats a l’execució de polítiques d’acció exterior per part de
la Generalitat de Catalunya, en els exercicis 2011 a 2017), objecte de la notificació
de la liquidació provisional de data 30 de juny d’enguany, que afecta diversos alts
càrrecs, responsables polítics i funcionaris i funcionàries de la Generalitat».
Atès que la mateixa exposició de motius del decret afirma que «l’exclusió de determinats riscos de les pòlisses subscrites per la Generalitat i que, eventualment poden tenir efectes retroactius», «afecta situacions molt diverses en què es poden trobar els servidors públics i que s’han anat incrementant en els darrers anys», resulta
difícil adduir que la necessitat de garantir la indemnitat de funcionaris, alts càrrecs
i responsables polítics per determinats riscos no coberts per les pòlisses d’assegurança subscrites per la Generalitat siguin una circumstància difícil de preveure. Les
cobertures de les dites pòlisses són sobradament conegudes per l’administració que
les subscriu.
D’aquí mateix se’n deriva, a no ser que s’admeti que, sota l’aparença d’una norma de caràcter general ens trobéssim, en realitat, davant d’una llei singular o de cas
únic, que no existeix una urgència extraordinària per que justifiqui desvirtuar la potestat legislativa ordinària.
En aquest sentit, si bé es cert que el decret llei fonamenta la necessitat en una situació general, com és l’exclusió de determinats riscos per part de les pòlisses d’assegurances, la qual cosa permetrà teòricament que qualsevol persona subjecte al
decret pugui sol·licitar la cobertura de la Generalitat de Catalunya, a través del Fons
Complementari de Riscos, dotat inicialment, amb 10 milions d’euros, no és menys
cert, que el Govern de la Generalitat sembla apreciar la urgència extraordinària exclusivament per la circumstància que específicament s’esmenta en l’exposició de
motius del decret, relativa a l’aval de les fiances imposades pel Tribunal de Comptes en l’expedient 80/2019 i que suposen un import de 5,4 milions d’euros a abonar
abans del proper 21 de juliol, la qual cosa hauria implicat la determinació no només
del contingut i la temporalitat (amb efectes retroactius), sinó la tipologia normativa,
amb la utilització de la figura de decret llei en comptes d’haver optat pel procediment legislatiu ordinari.
Per tot això,
Els diputats i les diputades que subscriuen aquest escrit sotmeten a consideració
del Consell de Garanties Estatutàries l’adequació a la Constitució i a l’Estatut del
Decret Llei 15/2021, de 6 de juliol, de creació del Fons Complementari de Riscos
de la Generalitat de Catalunya, abans que aquest sigui sotmès al debat parlamentari
sobre la seva validació.
Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Salvador Illa i Roca, president; Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno
Montaña, portaveu adjunt; Ramon Espadaler Parcerisas, Eva Granados Galiano,
Ferran Pedret i Santos, Rosa Maria Ibarra Ollé, David Pérez Ibáñez, Assumpta
Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, Jordi Riba Colom, Eva Candela Lopez, Cristòfol Gimeno Iglesias, Jordi Terrades Santacreu, Sílvia Romero Galera, Rubén
Viñuales Elías, Mario García Gómez, diputats, GP PSC-Units
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Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
PRESENTACIÓ: GP CS I G MIXT
Reg. 10519

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grupo Parlamentario de Ciutadans, y
Alejandro Fernández Álvarez, presidente-portavoz del Grupo Mixto, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 16.1.c y 23.c de la Ley 2/2009, de 12 de febrero,
del Consejo de Garantías Estatutarias, solicitan dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias sobre la adecuación al Estatuto y a la Constitución del Decret llei
15/2021, del 6 de juliol, de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya (tram. 203-00005/13), y de forma especial de los preceptos que
a continuación se detallan:
Fundamentos jurídicos
I. Primer motivo de vulneración de la Constitución Española y el Estatuto
de Autonomía de Cataluña:

A. Inexistencia del presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad
para la promulgación de un Decreto-Ley (art. 86 CE y art. 64 EAC).
B. Violación del artículo 24 de la Constitución Española al privar de la tutela judicial ordinaria a los ciudadanos con derechos o intereses legítimos en la materia de la
norma legal singular.

El Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de
Riesgos de la Generalitat de Cataluña plantea dos dudas sobre su constitucionalidad.
La primera se refiere al cauce normativo utilizado para su creación, un Decreto-ley.
Y la segunda, afecta a su contenido, la creación de un Fondo de aseguramiento a los
cargos públicos frente a la responsabilidad contable.
En cuanto al primer aspecto, la utilización del Decreto-ley, hay una consolidada doctrina constitucional sobre esta disposición normativa de rango y fuerza de
Ley. Está inspirada, en última instancia, en la excepcionalidad de que el Gobierno
se pueda convertir en legislador. La Constitución justifica esa excepcionalidad en
la concurrencia de “razones de extraordinaria y urgente necesidad”, que se suma,
además, al acotamiento de un ámbito material infranqueable por el “legislador gubernamental”.
En la reciente Sentencia de 24 de junio de 2021 (asunto: recurso de inconstitucionalidad contra Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta,
con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de
Administración de la Corporación RTVE y de su presidente) el Tribunal vuelve a
reiterar su doctrina en lo que se refiere al “presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad” (art. 86 CE). Tras insistir que “esa doctrina ha considerado
que los términos «extraordinaria y urgente necesidad» no constituyen una cláusula
o expresión vacía de significado dentro de la cual el margen de apreciación política
del Gobierno se mueve libremente sin restricción alguna, sino un verdadero límite
jurídico a la actuación mediante decretos-leyes”, recuerda que el control que ha de
desplegar el Tribunal es un “control externo” de comprobación de dos elementos:
“En primer lugar, la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido
tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación y que evidencian una situación
de extraordinaria y urgente necesidad que precisa de una respuesta normativa con
rango de ley (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5;
182/1997, de 20 de octubre, FJ 3; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4). En segundo lugar,
la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y las
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medidas concretas adoptadas para subvenir a ella (por todas, STC 39/2013, de 14 de
febrero, FJ 5).”
El primer “elemento”, al que se refiere el Tribunal, queda reducido a una muy
significativa explicación: las actuaciones previas 80/2019 del Tribunal de Cuentas.
El supuesto presupuesto radica en dichas actuaciones. En la Exposición de motivos
encontramos en el III apartado una somera explicación de por qué concurre la necesidad, pero, significativamente, sólo urgente, no así la extraordinaria. Hay, según parece, urgencia, derivada de un caso específico y singular, como el de las actuaciones
previas, pero hay una clamorosa omisión de que el presupuesto ha de ser una necesidad no sólo urgente sino extraordinaria. Sobre esta cuestión, el silencio confirma que
no hay la justificación, en el plano formal, que el Tribunal Constitucional.
Si analizamos, desde el punto de vista material, la sedicente razón se reduplica la
sospecha de la inconstitucionalidad: que el Gobierno de la Generalitat se convierta
en legislador de excepción en atención a que unos (pocos) altos cargos de la Generalitat están siendo objeto de un proceso ante el Tribunal de Cuentas para determinar
su responsabilidad contable en atención a unos actos ilegales que han provocado un
daño al erario público, convierte la necesidad en necesidad singular (para unos pocos)
y además, de protección frente a una exigencia de responsabilidad contable por unos
hechos ilegales. Por lo tanto, una necesidad de protección frente a la legalidad. Esta
circunstancia desvirtúa, completamente, la posible concurrencia del presupuesto habilitante que ha de permitir al Gobierno convertirse en legislador de excepción.
Pone de manifiesto que la supuesta generalidad de la medida es radicalmente
falsa. Cuando la Generalitat de Cataluña se ha resistido, con reiteración, en reconocer el pago a un Mosso d’Esquadra de 1.800 euros por la responsabilidad civil de
un menor que le provocó un daño y que, por insolvencia no le puede abonar (Sentencia del Tribunal Supremo STS 2345/2020 - ECLI: ES: TS: 2020: 2345) ahora se
convierte en paladín de la indemnidad de los servidores públicos. Cuando se trata
de un Mosso, no hay indemnidad. Cuando se trata de un político, por supuesto. Su
parcialidad es la muestra de que no se trata de solventar, con carácter general, un
problema, el de la garantía de la indemnidad de los servidores públicos, sino de algo
más parcial y político, el de proteger a los políticos a los que el Tribunal de Cuentas
le está dirigiendo un procedimiento dirigido a exigirle la responsabilidad contable
por los daños que ha podido producir al erario público, en este caso, el de la Generalitat de Cataluña. Que hay que proteger, cuando se trata de un Mosso dañado en el
ejercicio de sus funciones, pero no, cuando se trata de un político.
La deficiente, incluso inexistente, justificación de la “extraordinaria y urgente
necesidad”, puesta de manifiesto en la parcialidad (sólo hay urgencia para proteger
a los políticos afectados por las actuaciones previas 80/2019), se incrementa con la
carencia de explicación de por qué se necesita una norma de rango legal. Ni se explica, y aún menos justifica, “de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación y que evidencian una situación de extraordinaria y urgente
necesidad que precisa de una respuesta normativa con rango de ley”. ¿Por qué una
norma legal? La sospecha alimenta esta ausencia: impedir la impugnación ante los
Tribunales. Por lo tanto, se utiliza este mecanismo legal para alcanzar otro objetivo
contrario a la Constitución: impedir la tutela judicial efectiva de todos los que tienen
derechos o intereses legítimos en el asunto objeto de regulación ya que no podrán
impetrar la acción judicial correspondiente.
Porque, para crear el fondo, que es un mecanismo de aseguramiento frente a la
responsabilidad contable, al margen de la contradictio, aberrante de su propia articulación, no se necesitaría una norma de rango legal por cuanto, como se afirma
en la propia Exposición de motivos, el fundamento último, el “principio de indemnidad” es un principio general que está recogido en la Ley del Estatuto básico del
Empleado público (Real Decreto Legislativo 5/2015) e, incluso, en la legislación de
la Generalitat (Ley 7/1996).
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Se persigue una finalidad espuria, inconstitucional, como impedir que los que
ven perjudicados sus derechos e intereses legítimos con esta medida pueda impetrar
la tutela judicial. Si a esto se le suma que la única urgencia, expuesta por la Generalitat, que es la única que, a su juicio, justificaría el Decreto-ley, nos encontraríamos, así pues, ante una Ley singular, de caso único y autoaplicativa. Es tan evidente
como que es el mismo Decreto-ley el que incluye el “modelo de solicitud” y el “modelo de declaración responsable”. Es la primera vez en la historia jurídica española
que un Decreto ley incluye los modelos de su aplicación o ejecución.
Nos encontramos, así pues, ante una Ley singular, de caso único, autoaplicativa,
como lo acreditan la inclusión de los modelos, que, como afirma el Tribunal Constitucional, “las leyes singulares no son, por el mero hecho de serlo, inconstitucionales, si bien al no constituir un ejercicio normal de la potestad legislativa, están
sujetas a una serie de límites contenidos en la Constitución (STC 129/2013, de 4 de
junio, FJ 4).” Tampoco se cumple con estos límites. No sólo se incumplen los de los
Decretos-ley (por falta de justificación de la necesidad extraordinaria y urgente),
sino que, además, se incumplen los de las leyes singulares.
En este punto es de obligada cita, precisamente, la STC 152/2017, de 21 de diciembre de 2017. Merece recordarse que fueron recursos de inconstitucionalidad del
Parlamento de Cataluña y del Gobierno de la Generalitat de Cataluña (además, de
50 diputados del Grupo parlamentario socialista del Congreso) los que condujeron
al pronunciamiento de inconstitucionalidad, precisamente, de un Real Decreto-ley
13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el
sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares. Y así lo fue, justamente, porque el Real Decreto-ley había superado los límites reservados a las leyes singulares,
como los relativos a la extinción de la concesión del almacén “Castor”, en particular,
la compensación económica.
Es pertinente, reproducir, lo que el Tribunal afirmó en el FJ 6:
“La propia literalidad del precepto reproducido recuerda poderosamente el tenor propio de las resoluciones administrativas, e ilustra acerca de la función que
de nuevo viene a desempeñar el Real Decreto-ley, que actúa como una norma singular de carácter autoaplicativo. Coinciden el Real Decreto 855/2008 y la Orden
ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, en cifrar como cuantía de la compensación el
valor neto de las instalaciones, es decir, su valor residual de estos bienes tras deducir las amortizaciones o depreciaciones. Sin embargo, esta coincidencia, a la que se
atiene fielmente el artículo 4.1 del Real Decreto-ley 13/2014, nada nos dice acerca
de la concurrencia de la causa habilitante del artículo 86.1 CE. Menos, si cabe, se
justifica la necesidad de que la compensación reconocida en aquel precepto legal
haya de ser abonada “en un solo pago [...] en el plazo de 35 días hábiles desde la entrada en vigor de este real decreto-ley” (art. 4.2). Ni en el preámbulo del Decreto-ley
ni en el debate de convalidación de esta norma celebrado por el Pleno del Congreso
de los Diputados, se ofrece explicación alguna de este término perentorio. Nada se
dice sobre la necesidad de abonar la suma de 1.350.729 miles de euros en ese plazo
de 35 días hábiles a contar desde la entrada en vigor del Decreto-ley. En particular,
no se explica qué función cumpla ese plazo en relación con el presupuesto habilitante de la norma de urgencia: la necesidad de garantizar la seguridad de personas, bienes y el medio ambiente en el entorno de la instalación.
En cuanto al reconocimiento de los derechos de cobro de Enagás Transporte,
S.A.U., frente al sistema gasista referidos en los artículos 5 y 6 del Real Decreto-ley,
habremos de comenzar señalando la necesidad de una norma con rango de ley para
atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista. En efecto, de acuerdo con
el artículo 59.4 f) del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, entre los costes
que deben ser financiados mediante los ingresos del sistema gasista figura “cualquier
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otro coste atribuido expresamente por una norma con rango legal cuyo fin responda
exclusivamente a la normativa del sistema gasista”.
Dicho esto, habremos de precisar que no se ha aducido ninguna razón, distinta de la
ya señalada y rechazada conveniencia de una solución integral en texto único, que acredite la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que debiera
hacerse frente dictando un decreto-ley, y que justificara la aprobación de la norma de
urgencia que nos ocupa con el contenido ahora enjuiciado. Al margen de cualesquie-

ra otras consideraciones que pudieran merecer estos argumentos invocados por el
Abogado del Estado, ni el eventual ahorro económico para el sistema gasista ni el hecho de que esta operación de crédito contra el mismo no se compute en términos de contabilidad nacional, representan auténticas razones de urgencia a los efectos del artículo
86.1 CE. Parafraseando lo que hemos dicho en las recientes SSTC 126/2016, de 7 de

julio, FJ 6, y 169/2016, de 6 de octubre, FJ 2, en relación con la utilización del decreto-ley como instrumento de habilitación de créditos, entonces para la adquisición
de equipamiento militar, el ahorro o ventaja económica que pueda derivarse de una
terminada operación no es “argumento válido para justificar la situación de ‘extraordinaria y urgente necesidad’ requerida en el artículo 86 CE, si no va acompañado de
una justificación adicional” que explicite, podemos añadir ahora, las razones por las
cuales la asignación del pago al sistema gasista ha de llevarse a cabo en unos términos y plazos tan perentorios como para excluir el recurso al procedimiento legislativo ordinario o de urgencia.
Admitida la existencia de una situación de urgente necesidad que, por los movimientos sísmicos habidos en el entorno de la instalación de almacenamiento de gas
“Castor”, pondría en riesgo de personas, bienes y el medio ambiente, hemos de convenir, tras un examen particularizado de las circunstancias concurrentes en el presente caso, en que las medidas adoptadas en los artículos 4 a 6 del Real Decreto-ley 13/2014
no guardan la debida conexión de sentido con dicha situación y su adopción representa
una inadecuada alteración del sistema de fuentes del Derecho que no encuentra cobertura
en la regulación que del artículo 86.1 contiene nuestra Constitución.”

Substitúyase “Castor” por “políticos” y el resultado jurídico será el mismo.
Cuando se ha negado a los Mossos de manera reiterada, y contumaz, el principio
de indemnidad, alegando que está derogado o que no es aplicable la legislación del
Estado, ahora, cuando se tratan de políticos, se proclama que es un principio general aplicable a todos los servidores públicos. Y, además, para blindar la protección,
se utiliza el Decreto-ley sin aportar ninguna justificación que explique, ya no la necesidad, sino el carácter extraordinario, y aún más clamoroso, la necesidad de una
norma de rango legal. Nada se dice porque el objetivo perseguido es impedir el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva por parte de todos aquellos que, con la
medida arbitrada, pueda ver perjudicado sus derechos o intereses legítimos.
Aunque, como ha afirmado el Tribunal Constitucional (STC 42/2018, de 26 de
abril) “la eventualidad de un uso desviado de la norma no puede servir de fundamento para su anulación. Como señaló la STC 238/2012, de 13 de diciembre,
FJ 7, «la mera posibilidad de un uso torticero de las normas no puede ser nunca
en sí misma motivo bastante para declarar la inconstitucionalidad de éstas, pues
aunque el Estado de Derecho tiende a la sustitución del gobierno de los hombres
por el gobierno de las leyes, no hay ningún legislador, por sabio que sea, capaz de
producir leyes de las que un gobernante no pueda hacer mal uso» (STC 58/1982,
de 27 de julio, FJ 2, en el mismo sentido SSTC 132/1989, de 18 de julio, FJ 14;
204/1994, de 11 de julio, FJ 6; 235/2000, de 5 de octubre, FJ 5, y 134/2006, de 27
de abril, FJ 4). Ahora bien, en el plano objetivo, al margen de la eventual intencionalidad política (y torticera), el incumplimiento de la justificación del presupuesto normativo habilitador del Gobierno como legislador de excepción, ofrece
un indicio fuerte de la intencionalidad indicada que se suma a otra circunstancia
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no menor relativa a su contenido administrativo que no justifica el rango de ley,
de ahí el silencio del Decreto-ley sobre este extremo.
Como ha recordado el Tribunal Constitucional recordando su doctrina (STC
148/2020, FJ 5, y STC 140/2020, FJ 3), “para que una ley pueda ser calificada
como ley singular por ser autoaplicativa no es suficiente con que esta norma pueda
aplicarse directamente sin precisar desarrollo reglamentario ni actos intermedios
de aplicación; es preciso, además, que a través de la ley se realice una actividad
«materialmente administrativa» (STC 129/2013, FJ 4) o «típicamente ejecutiva, de
aplicación de la norma al caso concreto» (SSTC 50/2015, FJ 3; 231/2015, FJ 3, y
134/2019, FJ 5).” Respecto de estas Leyes, en la STC 152/2017, se recordaba que
“como el artículo 24.1 CE protege todos los derechos e intereses legítimos que reconoce el ordenamiento jurídico y no sólo aquellos expresamente consagrados por la
Constitución, el canon de constitucionalidad del artículo 24.1 CE debe necesariamente
operar cuando la ley singular que encierra una actividad materialmente administrativa
de aplicación de la norma al caso concreto, afecte a los derechos o intereses legítimos a
los que el precepto constitucional antes citado presta cobertura (STC 129/2013, FJ 4)’

(STC 213/2015, FJ 3).” (FJ 4).
No hay necesidad urgente, no hay necesidad extraordinaria, no hay necesidad de
ley, se utiliza el cauce del Decreto ley sólo para atender la “necesidad” de los políticos afectados por las actuaciones previas 80/2019 del Tribunal de Cuentas por lo
que es plenamente aplicable el canon de constitucionalidad del artículo 24.1 CE, en
los términos expuestos. Y esta aplicación conduce a otro motivo de inconstitucionalidad.
II. Segundo motivo de vulneración de la Constitución Española y el
Estatuto de Autonomía de Cataluña:

A. Violación del artículo 136 de la Constitución en lo relativo al pleno y legítimo
sometimiento de las autoridades y personal de la administración a la responsabilidad
contable determinable por el Tribunal de Cuentas.
B. Violación del artículo 149.1.18ª de la Constitución en lo relativo al régimen básico de los funcionarios.
C. Violación del artículo 14 de la Constitución.

El segundo aspecto enunciado como motivo de inconstitucionalidad se refiere
al contenido típicamente administrativo como es el de creación de un mecanismo
de aseguramiento de los políticos afectados por las actuaciones previas 80/2019 del
Tribunal de Cuentas con el que atender a las exigencias derivadas de la responsabilidad contable que el Tribunal pudiera apreciar. A tal fin, se establece: (1) el objeto
de la ley (art. 1); (2) el ámbito subjetivo del sistema de aseguramiento que establece
(art. 2); (3) los riesgos cubiertos (art. 3); (4) las “condiciones” para solicitar la cobertura (art. 4); (5) la obligación de retorno (art. 5); (6) las actuaciones para la dotación
del fondo (art. 6); (7) la entidad encargada provisionalmente de la gestión del fondo
(disposición transitoria); y (8) los modelos tanto de solicitud como de declaración
responsable (anexo).
Como se afirma en la Exposición de Motivos se trata de articular un mecanismo
de protección de los servidores y altos cargos, así como a los miembros del Gobierno. Ya hemos argumentado que sólo concurren las razones de urgencia, según se reconoce en dicha Exposición, en el caso de los políticos implicados en las Actuaciones previas 80/2019 del Tribunal de Cuentas. En los demás casos no concurren tales
razones. Se trata, como se afirma, de un mecanismo articulado como un sedicente
“derecho a la indemnidad” (Apartado III). Se pasa del principio general de indemnidad, que la Generalitat siempre ha rechazado su reconocimiento ante el Tribunal
Supremo, al “derecho” entendido como “derecho a ser beneficiario de las garantías
necesarias para hacer frente a las reclamaciones que contra los empleados públicos
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se puedan presentar, con el fin de evitar que estas reclamaciones puedan suponer un
perjuicio en el patrimonio personal de las personas involucradas”.
Aunque se hablan de la responsabilidad civil, patrimonial y contable, es público
y notorio que el objetivo es establecer un mecanismo de protección frente a la responsabilidad contable que es, precisamente, la que constituye el objeto del procedimiento seguido ante el Tribunal de Cuentas y el que se persiguen los daños al Erario
público como consecuencia de conductas dolosas, culposas o negligentes (grave) de
ciertos miembros del Gobierno de la Generalitat.
Que el Gobierno de la Generalitat, de la Administración dañada, habilite un
mecanismo de protección del “patrimonio personal de las personas involucradas”
responsables del daño, es la muestra más sobresaliente del “uso torticero de las normas” al que se ha referido el Tribunal Constitucional. Porque la responsabilidad
contable, en su formulación del artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, ha de
reunir unos requisitos: (1) exigible a “todos cuantos tengan a su cargo el manejo de
caudales o efectos públicos”; (2) “cuando, con dolo, culpa o negligencia graves, originaren menoscabo en dichos caudales o efectos”; y (3) “a consecuencia de acciones
u omisiones contrarias a las Leyes reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad que resulte aplicable a las entidades del sector público o, en su caso, a las
personas o Entidades perceptoras de subvenciones, créditos, avales u otras ayudas
procedentes de dicho sector”.
Se trata de una responsabilidad estrictamente personal. El Tribunal Supremo
nunca ha reconocido ni el principio ni el ahora “derecho” en relación con la responsabilidad contable. En los casos, suscitados por los recursos interpuestos por el
Gobierno de la Generalitat de Cataluña cuando un servidor público de la Generalitat obtenía el reconocimiento de la percepción de una compensación en aplicación
del principio de indemnidad (caso de la Sentencia del Tribunal Supremo citada en
la Exposición de Motivos STS 2345/2020, de 08/07/2020; ECLI: ES: TS: 2020:
2345) se trataba de un Mosso d’Esquadra al que el Gobierno de la Generalitat le
había negado la percepción de 180 euros porque el menor responsable de los daños
que había sufrido era insolvente. Por lo tanto, la compensación de la Generalitat es
para proteger la indemnidad del Mosso cuando ha sufrido un daño ilegítimo y que
no tiene deber alguno de soportar derivado de una conducta ilegal desplegada por
un tercero.
Ahora, en cambio, se pretende proteger a los responsables del daño al Erario público de la Generalitat frente a la exigencia legítima, legal y constitucional de resarcimiento que le pudiera imponer el Tribunal de Cuentas. Y para hacer más efectiva
la protección, la obligación de retorno sólo nace cuando “se hayan agotado todas
las vías de impugnación judiciales y jurisdiccionales, estatales e internacionales”
(art. 5).
En consecuencia, se arbitra un mecanismo por el que la exigencia de responsabilidad contable se dilataría en el tiempo hasta que cualquier instancia judicial o jurisdiccional quede habilitada para interponer el recurso. En consecuencia, la determinación que de la responsabilidad haga el Tribunal de Cuentas quedaría en suspenso
a lo que resulte de cualquier instancia “judicial o jurisdiccional” que en la imaginación de los recurrentes quede. Se trata, en definitiva, de un mecanismo que busca la
impunidad, subvirtiendo la lógica institucional de la responsabilidad contable.
El bloque de la constitucionalidad de la responsabilidad contable está integrado
por la Constitución y la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. El artículo 136 CE dispone que el Tribunal es tanto un órgano fiscalizador como
de ejercicio de la jurisdicción contable. A su vez, el artículo 1 de la Ley orgánica establece que “el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas
y de la gestión económica del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia
jurisdicción, de acuerdo con la Constitución y la presente Ley Orgánica”. En esta
segunda condición, despliega, como función propia “el enjuiciamiento de la respon-

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

91

BOPC 85
19 de juliol de 2021

sabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales
o efectos públicos” (art. 2). “El enjuiciamiento contable, como jurisdicción propia
del Tribunal de Cuentas, se ejerce respecto de las cuentas que deban rendir quienes
recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales
o efectos públicos” (art. 15). Y, por último, “la jurisdicción contable es necesaria e
improrrogable, exclusiva y plena” (art. 17).
En este marco constitucional, el Tribunal de Cuentas ejercer “jurisdicción”, de
manera “necesaria e improrrogable, exclusiva y plena”, en relación con la responsabilidad contable de todos aquellos que “recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos.”
No hay duda, por lo tanto, ni de la jurisdicción del Tribunal de Cuentas, ni del objeto de la misma, la exigencia de responsabilidad contable, que a los políticos del Gobierno de la Generalitat le puede exigir. Como resulta evidente, esa responsabilidad
es personal, no es el cargo, ni la condición, la que pudiera soportarla, sino estrictamente personal. Porque es la persona la que, con su conducta dolosa, culposa o negligente (grave), ha provocado un daño al Erario público que deberá resarcir o compensar con su propio patrimonio. Lo que ahora pretende el Decreto-ley es establecer un
mecanismo de protección del “patrimonio personal” de los responsables del daño. La
Administración dañada protege a los responsables del daño. Es un supuesto inédito.
Que precisamente este tipo de responsabilidades no está cubierto por las pólizas
de seguros es porque se produce lo que se ha dado en llamar “responsabilidad civil cruzada” en la que tanto el asegurado como el tercero es el mismo sujeto. Si no
cupiese ninguna duda, el Decreto-ley procede a la creación de un Fondo, o sea, una
de las figuras que se incluye en la legislación de régimen jurídico del sector público (Ley 40/2015), que tiene una peculiaridad: carece de personalidad jurídica (arts.
137, 138 y 139). Por lo tanto, es directamente la Administración la que soporta las
consecuencias de la responsabilidad contable. No hay ningún sujeto, aún menos privado, el que intermediase, sino que es la Administración, con su propio patrimonio,
la que asume el riesgo, que no es otro que la exigencia del resarcimiento como consecuencia de una acción dañosa que ha sufrido el Erario de la misma Administración de la Generalitat.
Los riesgos cubiertos por este seguro que la propia Administración dispensa a
los responsables de los daños al Erario público son descritos en los artículos 1 y 3,
en particular, de la manera lo suficientemente amplia para que no escape el de la
responsabilidad contable, que es que le da sentido a todo. Ahora bien, primero, se
pretende dar cobertura del riesgo asociado a actuaciones constitucionales, legales y
legítimas del Tribunal de Cuentas en el contexto de un procedimiento de responsabilidad contable por alcance. Y lo que eso significa, frente a actuaciones que disfrutan de la presunción de legalidad y de legitimidad con cualquier actuación de la
Administración que, en el caso del Tribunal de Cuentas va más allá. Con todas las
peculiaridades jurídicas y organizativas de las actuaciones previas en el contexto del
procedimiento por alcance, las resoluciones del Delegado-instructor no son equivalentes a la de cualquier funcionario público, por cuanto tiene la condición de magistrado o juez del propio Tribunal que le adorna unos atributos de independencia, imparcialidad y objetividad de la que carecen cualquier funcionario público. Así pues,
que tales resoluciones puedan ser consideradas como un “peligro” cuyo “daño” vendría a ser cubierto por este seguro, es radicalmente absurdo, fruto, una vez más, del
“uso torticero de las normas”. En el fondo, es irrelevante cuál es la causa productora
del “daño”, porque lo único relevante es proteger “el patrimonio personal” de los
miembros del Gobierno.
Un escandaloso conflicto de intereses (el Gobierno vía Decreto ley protege al Gobierno) que se basa en romper la primacía de la indemnidad del patrimonio público y
del Erario público frente a cualquier conducta de servidores, gobernantes y políticos
que, después de la investigación llevada a cabo por la autoridad jurisdiccional compe-
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tente, en el seno del procedimiento por alcance, aprecia la concurrencia de responsabilidad contable por la que adopta una resolución de “liquidación provisional del alcance, previa citación de los presuntos responsables, Ministerio Fiscal, Letrado del Estado
o, en su caso, legal representación de la entidad perjudicada, con mención expresa de
la clase de valores, efectos o caudales públicos que pudieran haber sufrido menoscabo” y de “requerimiento de los presuntos responsables para que depositen o afiancen,
en cualquiera de las formas legalmente admitidas, el importe provisional del alcance,
más el cálculo, también provisional, de los intereses que pudieran resultar procedentes,
bajo apercibimiento de embargo” (art. 47 Ley 7/1988).
Estas resoluciones no son meros actos administrativos, sino resoluciones de una
autoridad que reviste la condición de “órgano” que “ejerce la jurisdicción contable”
en tanto que “consejero de cuenta” (art. 52 Ley y/1988). Por lo tanto, son algo más
que resoluciones o actos administrativos y, producidos en el contexto del procedimiento por alcance. Si ya nos resulta inadmisible que esas resoluciones puedan ser
consideradas como “riesgos” productores de “daños” al patrimonio personal de los
miembros del Gobierno merecedor de cobertura por el seguro que crea el Decreto-ley, más absurdo se nos presenta que también se extienda a las sentencias judiciales. Ya se está adelantando que esta cobertura se extendería frente a las sentencias
de los tribunales de justicia. Si el Tribunal Supremo resuelve confirmando la sentencia del Tribunal de Cuentas, seguiría subsistiendo el “riesgo” cubierto por el sedicente seguro. Porque el riesgo, en última instancia, es la exigencia de la Ley, cuando
cumplir la ley le supone un daño a los miembros del Gobierno. Nos encontramos, en
definitiva, ante un seguro frente a las exigencias de la ley. Y que surtirá efecto hasta tanto exista una última instancia “judicial o jurisdiccional”, ante la que se pueda
recurrir, sea competente o no. Es indiferente. Mientras exista esta posibilidad, real
o no, la cobertura seguirá surtiendo efectos.
Así pues, se subvierten los elementos institucionales básicos o esenciales de la
responsabilidad contable e, incluso, de la sujeción de la Administración y de sus
servidores, a la Ley, mediante la creación de un sediciente seguro que proteger a
los gobernantes frente a las consecuencias (patrimoniales) de cumplir la Ley. En la
absurda lógica del Decreto-Ley, debe considerarse ilegítima cualquier tipo de responsabilidad administrativa, penal, civil, contable o disciplinaria en la que pudiese
incurrir un político que ostentase la condición de autoridad pública.
De esta manera, esta cobertura injustificada de la responsabilidad por hechos u
omisiones de las autoridades y personal de la Administración socava injustificadamente y desproporcionadamente el deber de velar por la conservación de los recursos públicos (vid. Apartado 5 artículo 54 de la Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público) al constituir un incentivo negativo injustificado e injustificable para la comisión de actos u omisiones antijurídicas que motiven perjuicio patrimonial a las Administraciones Públicas. Y es que es evidente que cualquier autoridad o funcionario que conozca ex ante que las consecuencias patrimoniales de sus
actos perjudiciales para el patrimonio de la Administración Pública que gestionan
no recaerán sobre su patrimonio personal incluso después de haber sido declarada
contablemente su responsabilidad por órganos constitucionales como el Tribunal
de Cuentas padecerá el fenómeno conocido como riesgo moral o moral hazard. Es
decir, a sabiendas de que la cobertura del daño recae sobre el patrimonio de la administración que es precisamente el patrimonio dañan con sus actos u omisiones no
hay incentivo alguno para que las autoridades y funcionarios públicos den debido
cumplimiento al deber de velar por la conservación de los recursos públicos recogido en el precepto anteriormente citado. Precisamente esta situación de riesgo moral
es la que excluye que los contratos de seguro cubran este tipo de daño producido por
las autoridades públicas pues, tal y como establece el artículo 19 de la Ley del Contrato de Seguro, el asegurador estará obligado al pago de la prestación, salvo en el
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supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del asegurado. Siendo
que los poderes públicos no podrían obligar a los privados aseguradores a vincularse contractualmente con contrapartes que actuasen sobre la base de su riesgo moral,
es del todo injustificado que estas situaciones sean cubiertas por la propia Administración Pública cuyos intereses y derechos son los perjudicados por la actuación de
dichas autoridades. De hecho, los poderes públicos solamente organizan mecanismos de cobertura de riesgos asimilables a los seguros cuando los privados no pueden hacerlo por antieconomicidad, fallos de mercado o problemas de coordinación,
pero no ante siniestros causados por dolo o negligencia grave.
Además, el Decreto-Ley ni siquiera explicita el interés o derecho que merecería esta injustificada cobertura y los motivos por los cuales se considera necesaria,
idónea y proporcional la cobertura de siniestros intencionadamente ocasionados. Al
respecto, la norma no deja lugar a dudas a cualquier jurista y ciudadano respecto de
la inexistente promoción de conductas prosociales y ajustadas a derecho por parte
de las autoridades y funcionarios públicos cuyos actos y omisiones pretende dejar
impunes desde una perspectiva patrimonial.
En todo caso, y a pesar de que formalmente el Decreto-Ley, pareciese materialmente aplicable a todo personal y autoridad al servicio de la Administración, lo
cierto es que establece un régimen de cobertura discriminatorio y, por tanto, contrario al principio y derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución Española.
Esta contrariedad viene dada precisamente por el hecho de que la cobertura prevista
en el denominado Fondo Complementario no queda excluida por el hecho de que
la autoridad pública haya actuado con dolo o negligencia generando un perjuicio
a tercero o a la propia administración. Esta circunstancia es radicalmente opuesta
con la cobertura que se ofrece, por ejemplo, a los Mossos d’Esquadra por los daños
materiales o lesiones que sufren pues la misma queda cancelada o excluida cuando
concurran dolo o negligencia (vid. Artículo 48 ter de la Ley 10/1994 (Policía de la
Generalidad - Mossos d’Esquadra).
Es decir, cuando a las autoridades de naturaleza política les toque asumir responsabilidades ante terceros, el Fondo les cubre dicha responsabilidad, incluso cuando hayan actuado con dolo o negligencia, mientras que los agentes de la autoridad
Mossos d’Esquadra no verán ni siquiera cubiertos los daños materiales o lesiones de
concurrir dolo o negligencia.
Es evidente que la norma proyectada es discriminatoria pues por su contenido
se teledirige a unas autoridades determinadas en un tipo de procedimiento concreto
mientras que al personal al servicio de la Administración se le somete plenamente
a las reglas generales relativas a la indemnidad y cobertura de los daños ilegítimos
que sufren a consecuencia del ejercicio del cargo.
III. Tercer motivo de vulneración de la Constitución Española y el
Estatuto de Autonomía de Cataluña:

A. Contrariedad de la legislación básica del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, las bases del régimen estatutario de los funcionarios y la ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y, por todo ello, al artículo 149.1.18ª de la
Constitución Española.
B. Contrariedad del 136 de la Constitución Española en lo relativo al alcance de la
jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas.
C. Contrariedad del artículo 117 de la Constitución Española en lo relativo a los
efectos de los pronunciamientos y recursos judiciales según se determina en las leyes.
D. Contrariedad del artículo 9.3 de la Constitución Española por la objetiva confusión de la norma.

El artículo 5 del Decreto-Ley adolece de diversos vicios de inconstitucionalidad
que giran en torno a la idea de excluir o hacer prácticamente imposible la obligación
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de retorno o reembolso a cargo de las autoridades o personal de la Administración
Pública que debería en último término resarcir a esta última por la cobertura que le
ha otorgado.
En primer lugar y aunque en su apartado 2 se habla de que la Generalitat tiene
que realizar las actuaciones necesarias para la recaudación por el retorno de las obligaciones satisfechas con cargo al fondo, no menos cierto es que la propia generación
o nacimiento del crédito por el retorno o reembolso se condiciona indebidamente
hasta el punto de hacerlo inviable por las siguientes razones:
1. El derecho de retorno se condiciona artificialmente a la firmeza judicial de la
responsabilidad declarada.
2. El derecho de retorno al agotamiento de todas las vías de impugnación estatales e internacionales.
3. El derecho de retorno se condiciona a que la responsabilidad asumida con cargo al fondo deriva única y exclusivamente de falta o delito.
Estos tres condicionamientos son manifiestamente inconstitucionales y antiestatutarios por las siguientes razones:
A. Respecto del condicionamiento artificial a la firmeza judicial firme
para la generación del crédito por el retorno o reembolso

Suponiendo que el precepto se refiere a los procedimientos en los que se constata
o declara la responsabilidad o de los derivados de la impugnación judicial de estos
últimos, incurre en diversas vulneraciones de principios de protección del patrimonio de la administración básicos.
El derecho de retorno o reembolso contra los responsables del daño garantizados
por los importes que hubiese satisfecho la Administración se genera por el mero hecho de que la misma hubiese realizado pagos a favor de terceros o de la propia Administración (lo que de manera evidente solamente admitimos a efectos argumentales puesto que rebasa lo jurídicamente kafkiano) y por lo tanto desde el momento
en que la misma hubiese realizado los correspondientes pagos.
Cuestión distinta es la exigibilidad del mencionado crédito por el reembolso o
retorno.
Respecto a esta exigibilidad resulta abiertamente contrario a la legalidad constitucional vigente que la misma se condicione de manera injustificadamente objetivamente confusa tanto a la firmeza de pronunciamientos judiciales (¿Los relativos
a los actos u omisiones antijurídicas? ¿Los relativos a la impugnación o revisión de
los actos administrativos o resoluciones contables en los que se constate o declare la
responsabilidad? ¿Los relativos a la tutela de los derechos de terceros o de los propios garantizados? ¿Los penales o los contables previos en los que se determina la
existencia del hecho o los civiles ordinarios o especiales?).
Esto es así en primer lugar porque la objetiva confusión de la redacción de la
norma la cual crea una intolerable imprevisibilidad sobre sus efectos en lo relativo al presupuesto de hecho para su aplicación, contrariando así el artículo 9.3,
tal y como ha sido interpretado reiteradamente por el Tribunal Constitucional (vid.
(SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8; 142/1993, de 22 de abril, FJ 4; y 212/1996,
de 19 de diciembre, FJ 15)” (STC 120/2012, de 4 de junio, FJ 3)
En segundo lugar, porque se condiciona injustificadamente la exigibilidad del derecho de retorno a la firmeza de esos incógnitamente llamados procedimientos judiciales cuando el principio en las bases del régimen jurídico de las Administraciones
Públicas es el de inmediata exigibilidad del reembolso conforme al principio de solve
et repete. Concretamente, tal y como dispone en su apartado 2 el artículo 36 intitulado exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, la Administración correspondiente, cuando
hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus
autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incu4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
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rrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente
procedimiento. Es decir, si cuando la Administración asume el pago de una responsabilidad en favor de tercero debe exigir de inmediato el reembolso o retorno de las
autoridades y personal de la administración a los que se imputen los hechos que motivaron la responsabilidad, mutatis mutandi la misma exigibilidad inmediata aplica
cuando es la propia Administración la perjudicada de que debe ser indemnizada.
Y todo esto lo decimos a meros efectos argumentativos porque es evidente que una
Administración no puede ostentar simultáneamente la condición de garante y acreedora de un perjuicio patrimonial (civil debería extinguirse por confusión tal).
Sostener lo contrario constituiría un injustificado trato desigual de situaciones
análogas desde el prisma de la indemnidad de los perjudicados por la actuación de
las autoridades y personal de la Administración pues si esta dañase a terceros el reembolso por la responsabilidad directa sería inmediatamente exigible mientras que
si la perjudicada fuese la propia Administración el reembolso quedaría injustificadamente postergado.
De hecho, así lo reconoce el apartado 3 del artículo 36 cuando establece que, asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás
personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos
cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.
Nótese como la exigibilidad del reembolso o retorno es inmediata pues la Ley
utiliza las expresiones “exigirá de oficio” e “instruirá” y establece un procedimiento
de exigencia sumario.
Es decir, conforme a la legislación básica aplicable, la exigibilidad del regreso de
retorno o reembolso de la Administración lejos de estar condicionada es inmediata e
incondicional a partir del mero hecho de que la Administración indemnice al tercero
perjudicado o deba procurar su indemnidad por los daños sufridos en su patrimonio.
O lo que es lo mismo, la exigencia de responsabilidades directas a las autoridades o
personal a los que es imputable el daño no requiere de procedimiento judicial alguno y mucho menos de la firmeza de este o los mismos. De hecho, la norma general
precisamente es la contraria, basta la constatación del daño por la Administración
y/o los organismos fiscalizadores de la misma para que surja en la administración un
deber de exigencia inmediata de responsabilidad al personal o autoridades a los que
fuese imputable dicho daño.
B. Respecto de la condicionalidad del derecho de retorno al agotamiento
de todas las vías de impugnación estatales e internacionales

Respecto de la condicionalidad al agotamiento de todas las vías de impugnación
jurisdiccional estatales e internacionales se produce una triple vulneración.
En primer lugar, al formularse en términos tan impreciso este condicionante la
norma incurre en arbitrariedad, la arbitrariedad proscrita por el artículo 9.3 de la
Constitución Española por dos motivos. En primer lugar, no se define mínimamente
lo que se entiende por agotamiento y tampoco se hace con lo que se entienden por
“vías de impugnación” ni tampoco con “estatales” e “internacionales”. Es evidente
que esta objetiva confusión de la norma genera un intolerable riesgo de interpretación arbitraria intolerable tanto para el ciudadano afectado como para la autoridad o
personal de la administración que deba aplicar esta disposición y que puede agravar
aún más el perjuicio a los principios de integridad, indemnidad y conservación del
patrimonio público.
En segundo lugar, que el propio establecimiento de esta condicionalidad en términos tan imprecisos y generalistas como agotamiento de vías de impugnación jurisdiccional impide siquiera que pudiese hipotéticamente (quod non) la realización
de los juicios de justificación, necesidad e idoneidad y proporcionalidad en la protección de otros derechos e intereses como pudiese ser la presunción de inocencia
o el derecho de defensa del ciudadano. Es evidente que no hay la más mínima ex4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
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plicación sobre la necesidad del sacrificio para los bienes públicos o el principio de
indemnidad del patrimonio público de todas y cada una de las vías de impugnación
imaginables. De ahí que lo que pretenda el precepto aquí impugnado es sacrificar
indiscriminada, injustificada y desproporcionadamente en el altar del Derecho cualesquiera otros bienes o principios constitucionales como es el del buen funcionamiento de la administración o de la integridad e indemnidad de su patrimonio en
pro de los intereses particulares de unas determinadas autoridades o exautoridades
públicas.
En tercer lugar, esta injustificada condicionalidad del retorno o reembolso de las
autoridades responsables de los daños al patrimonio de la administración implica
que se vacíen de facto los efectos de los pronunciamientos de los órganos administrativos, contables y judiciales en los que se declarase o constatase la responsabilidad patrimonial de autoridades y personal de la Administración. Y es que con
independencia del defecto constitutivo o declarativo o de la eficacia suspensiva de
los recursos jurisdiccionales de los afectados por los mismos, el derecho de retorno
o reembolso por el daño ocasionado ni siquiera se generaría y, por tanto, la eficacia
vinculante y obligatoria de los mismos no tendría efecto real patrimonial alguno
pues se impediría de facto el nacimiento y la exigibilidad de la obligación de indemnizar a cargo de los responsables hasta un agotamiento cuyos contornos se desconocen. De esta manera se produciría el paradójico efecto de que las resoluciones
administrativas, contables y judiciales tendrían eficacia refleja sobre las garantías
otorgadas por la Administración o terceros pero con cobertura de la Administración pero no respecto de las autoridades y personal de la administración ya declarado como responsable. Respecto de estas últimas cualquier resolución en la que se
declare su responsabilidad se presume inválida, ineficaz, ilegítima y se impide su
efectividad con la interposición del patrimonio de la Administración que vuelve a
ser doblemente perjudicado.
C. La condicionalidad del derecho de retorno se condiciona a que la
responsabilidad asumida con cargo al fondo deriva única y exclusivamente
de falta o delito

Es evidente que la condicionalidad del derecho de reembolso o retorno a que la
responsabilidad por las autoridades o personal de la Administración de la Generalitat traiga causa de falta o delito es abiertamente contraria al principio de responsabilidad por el cual estos responden de los daños y perjuicios causados al patrimonio
de la Administración cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves
(art. 36.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) o
la responsabilidad que tienen del que por acción u omisión contraria a la Ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados (Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo,
del Tribunal de Cuentas.).
Además de la contrariedad al contenido de la legislación básica del régimen jurídico, la propia condicionalidad injustificada del derecho de reembolso a la firmeza
de procedimientos judiciales constituye una violación o conculcación injustificada
de los principios de conservación, indemnidad e integridad del patrimonio de la Administración que pesa sobre todas sus autoridades y personal.
Ni que decir falta haría que esta injustificada condicionalidad y postergación sine
die del derecho de regreso o reembolso de la Administración por una responsabilidad patrimonial que es imputable a las autoridades o personal de la administración
implica un riesgo de insolvencia de los auténticos responsables del daño que es manifiestamente perjudicial para el patrimonio público que conculca los principios de
buena administración del mismo y, por tanto, que es injustificado que deba ser asumido por la Administración.
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Por ello, esta injustificada condicionalidad, constituye una restricción injustificada y desproporcionada del principio de gestión y administración de los bienes y
derechos de ejercicio diligente de las prerrogativas que ostente la Administración
pública para garantizar su conservación e integridad (vid. Art.) y del deber de colaboración del personal al servicio de la administración por el cual el personal al servicio de las Administraciones públicas está obligado a colaborar en la protección,
defensa y administración de los bienes y derechos de los patrimonios públicos (vid.
Art. 61).
Además, es evidente que esta incondicionalidad y cobertura injustificada de la
responsabilidad por hechos u omisiones de las autoridades y personal de la Administración socava injustificadamente y desproporcionadamente el deber de velar por
la conservación de los recursos públicos (vid. Apartado 5 artículo 54 de la Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) al constituir un incentivo negativo injustificado e injustificable para la comisión de actos u omisiones antijurídicas
que motiven perjuicio patrimonial a las Administraciones Públicas.
En definitiva, por lo expuesto hasta aquí, el artículo 5 del Decreto Ley es contrario a:
1. La legislación básica del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, las
bases del régimen estatutario de los funcionarios y la ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y, por todo ello, al artículo 149.1.18ª de la Constitución.
2. El artículo 136 de la Constitución Española en lo relativo al alcance de la jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas.
Palacio del Parlamento, 12 de julio de 2021
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez, presidente-portavoz Grupo Mixto
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Reg. 9345
A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament,
comunica que la diputada Alícia Romero Llano ha estat designada representant del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar per a formar part de Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT).
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
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Reg. 10022
A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portaveu del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica
que el diputat Andrés Bello Sanz ha estat designat membre i portaveu del Grup Parlamentari VOX en Cataluña al CAPCIT.
Palau del Parlament, 9 de juliol de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu GP VOX
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