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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 29/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els pressupostos 
de carboni
250-00071/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Climàtica, sessió 3, 14.07.2021, DSPC-C 47

La Comissió d’Acció Climàtica, en la sessió tinguda el dia 14 de juliol de 2021, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els pressupostos de carboni 
(tram. 250-00071/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 9556).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar els pressupostos de car-

boni abans del 30 de juny de 2022, que han de cobrir els dos quinquennis pròxims.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2021
La secretària de la Comissió, Eva Candela Lopez; el president de la Comissió, 

Dani Cornellà Detrell
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

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

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 10, tinguda el 21.07.2021, DSPC-P 15.

REBUIG DE L’ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL GP PSC-UNITS

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 10, tinguda el 21.07.2021, DSPC-P 15.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 26.07.2021 al 
28.07.2021).
Finiment del termini: 29.07.2021; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la protecció de les víctimes del tràfic 
de persones i d’explotació sexual
250-00022/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9542 i 11525 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 20.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9542 I 11525)

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

1. Garantir els drets de les víctimes del tràfic de persones i l’explotació sexual, i 
obrir noves vies d’actuació per ampliar l’crear recursos específics d’acollida i acom-
panyament i la reparació de totes les que els permetin accedir a alternatives però 
també a assolir la recuperació, atesa la situació actual, en què els recursos arriben 
només a unes desenes de dones i nenes.

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

2. Crear un programa específic d’atenció integral en situacions de tràfic de per-
sones i explotació sexual una partida específica en els pressupostos de la Genera-
litat per a impulsar un programa transversal de lluita contra el tràfic de persones i 
l’explotació sexual que ofereixi suport jurídic, assistencial, professional i per a l’ac-
cés als serveis socials a les dones i nenes afectades. Aquest programa ha de poder 
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comptar amb una sèrie de criteris bàsics, en el marc ampli de la prevenció, sanció 
i reparació.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació i supressió del punt 3

3. D’acord amb Activar l’article 7.3. de la Llei de la, Renda Garantida de Ciuta-
dania i el Decret 55/2020 de Reglament que la desenvolupa, fer una acció coordi-
nada amb les entitats que treballen i atenen a aquest col·lectiu per tal de facilitar i 
incentivar la demanda d’acolliment a aquesta prestació per part de les perquè les 
víctimes del tràfic de persones i l’explotació sexual puguin accedir de manera prio-
ritària a la prestació i facilitar els ajuts al lloguer i d’emergència que els permetin 
tenir recursos habitacionals i de manutenció.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació i supressió del punt 4

4. Presentar en un termini de tres mesos al Parlament un informe Informar en el 
portal corporatiu de transparència sobre el nombre de dones que han estat identifica-
des com a víctimes d’explotació sexual a Catalunya en els darrers deu anys i sobre els 
ajuts i les mesures que els ofereix el Govern per a la reinserció al món laboral i l’acom-
panyament psicològic i material que els garanteixi la seguretat i el benestar.

Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació i supressió del punt 5

5. En el marc de l’estratègia europea 2021-2025 contra el tràfic d’éssers humans 
aAplicar el Pla integral de lluita contra el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’ex-
plotació sexual, tot destinant els recursos necessaris a les unitats especialitzades 
contra el crim organitzat i als serveis de recuperació, per a poder garantir a totes les 
víctimes tots llurs drets.

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pacte català 
contra la violència masclista
250-00023/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9543 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 20.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9543)

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

1. Convocar les forces parlamentàries en un termini d’un mes per Posar en mar-
xa el més aviat possible les polítiques que siguin necessàries per lluitar un Pacte 
català contra la violència masclista que continguin mesures concretes i recursos un 
pressupost calendaritzat en la línia del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere i 
els pactes aprovats en altres comunitats autònomes.
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Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació i supressió del punt 2

2. Destinar recursos dels Incorporar les modificacions corresponents en els pres-
supostos actuals i del 202012 per destinar dues partides específiques per al desple-
gament de la Llei 17/2015 del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i la 
Llei 5/2008 del 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Proposta de resolució sobre la destinació dels fons Pròxima 
Generació UE a projectes que tinguin com a objectiu les dones
250-00033/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9589 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 20.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9589)

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

1. Exigir que els projectes valorin la seva contribució a l’equitat de gènere, des 
del punt de vista interseccional, tant en la definició de les accions com en l’avalu-
ació d’aquestes i que aportin les dades corresponents, d’acord amb les exigències 
europees.

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

2. Considerar un requisit prioritari i transversal que els projectes per accedir 
a aquests fons contemplin el desenvolupament de l’ocupació de les dones, accions 
adreçades a reduir les desigualtats i discriminacions de gènere, incorporant la pers-
pectiva de gènere interseccional i indicadors ben definits per l’avaluació de l’impac-
te de gènere en les propostes.

Proposta de resolució sobre les dones en situació de vulnerabilitat 
econòmica
250-00034/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9544 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 20.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9544)

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

1. Destinar els recursos necessaris una partida Pressupostària per tal que els 
Ajuntaments de Catalunya puguin:
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Proposta de resolució sobre el reconeixement de la injustícia patida 
per les persones transsexuals
250-00050/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 7870 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 20.07.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 7870)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou punt 4

4. Crear el premi «Catalunya Orgullosa» de reconeixement anual d’una figura 
referent del col·lectiu LGTBI i la seva lluita com a eina de recuperació i restabliment 
històric de la lluita LGTBI i els seus referents, i que aquest premi es lliuri i celebri 
de manera rotativa a les diferents demarcacions catalanes.

Proposta de resolució sobre la presència de dones com a expertes 
i com a actors del món sanitari als mitjans de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-00053/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9545 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 20.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9545)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació i supressió del punt únic

El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA) a garantir seguir vetllant per tal que el pes que tenen 
les dones com a actors i expertes del món sanitari es vegi traslladat als temps de pa-
raula i la presència als mitjans públics dependents de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA).

Proposta de resolució sobre la construcció d’un gimnàs i una sala 
d’usos múltiples a l’Escola Splai, de Barcelona
250-00059/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9626 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9626)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació al punt únic

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir opcions 
per tal que l’alumnat de l’Escola Splai pugui desenvolupar les activitats d’educació 
física en un espai amb les condicions més adients.
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Proposta de resolució sobre l’obertura d’un servei de suport intensiu 
per a l’escolarització inclusiva a l’Institut Vall d’Arús, de Vallirana
250-00070/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9627 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9627)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió i addició a l’únic punt

El Parlament de Catalunya insta al Govern a obrir un servei de SIEI a l’institut 
Vall d’Arús de Vallirana a l’inici del proper curs escolar 2021-22 per atendre ade-
quadament l’alumnat que ho requereix, amb els suports necessaris, i preveure els re-
cursos a tal efecte, quan el nombre d’alumnat escolaritzat al centre amb limitacions 
molt significatives ho requereixi.

Proposta de resolució sobre la feminització de la pobresa
250-00076/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9546 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 20.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9546)

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

1. Posar en marxa en el termini més breu possible un termini de tres mesos el 
Pacte nacional per a la totes les accions que siguin necessàries per la lluita contra la 
desigualtat redistributiva i la feminització de la pobresa, seguint l’esperit al qual feia 
referència la Moció 59/XII de Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de gènere, 
que instava el Govern a posar-lo en marxa el segon semestre del 2020., de forma 
transversal amb tots els Departaments del nou govern.

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

2. Presentar, en un termini de tres mesos el un pla biennal per a incentivar 
l’ocupació estable i de qualitat de les dones, amb perspectiva l’estudi d’impacte de 
gènere i d’edat corresponent, tal com estableix l’article 32 de la Llei 1 7/201 5 i la 
Moció 59/XII de Parlament de Catalunya que instava el Govern a posar-lo en marxa 
el segon semestre del 2020

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació i supressió del punt 3

3. Garantir que des del Govern de la Generalitat de Catalunya es publica tota 
la informació necessària Dur a terme una campanya de sensibilització i d’informa-
ció sobre el dret que tenen les cuidadores no professionals a subscriure un conveni 
especial amb la seguretat social per a cobrir la jubilació i la incapacitat a càrrec del 
finançament de l’Estat, tal com estableix el Reial Decret Llei 6/2019, de l’1 de març, 
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de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre do-
nes i homes en el treball i l’ocupació.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació i supressió del punt 4

4. A partir d’Redactar, en un termini de tres mesos, un estudi d’impacte de gè-
nere de la crisi provocada per la Covid-19 que permeti posar en marxa les accions 
que siguin necessàries un pla de xoc per a evitar que la càrrega de cures faci aug-
mentar la desigualtat entre homes i dones, que l’ocupació femenina trigui més a 
recuperar-se i que augmenti la precarietat en els treballs que fan de manera majori-
tària les dones, com les treballadores d’atenció a la dependència, les dones que fan 
feines de neteja, les cambreres de pis dels hotels i les treballadores de la llar i de la 
restauració.

Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació i supressió del punt 5

5. Presentar via l’avaluació del Pla estratègic de polítiques d’igualtat del Govern 
de Catalunya el detall d’execució i previsió pressupostària i indicadors de resultats 
de les actuacions d’impuls de la igualtat de gènere de tots els departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya. Tot això, d’acord amb allò establert a l’article 14.2 de la Llei 
17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. en un termini de sis me-
sos un informe d’impacte de gènere en què es detallin les partides concretes que des-
tina la Generalitat a promocionar la igualtat de gènere efectiva entre homes i dones i 
la lluita contra la violència masclista, amb l’establiment d’un calendari pressupostari 
que permeti d’avaluar els increments en el temps

Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (6)
De d’addició del punt 6

6. En el marc del Pla Interdepartamental de suport a les famílies Impulsar un pla 
específic, acompanyat d’un pressupost adequat, d’abordatge de la situació de les fa-
mílies monomarentals que garanteixi la protecció i els drets de totes les dones que 
es troben soles a càrrec de la llar i dels seus fills i filles

Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (7)
De modificació i supressió del punt 7

7. Destinar recursos per anar desplegant les partides econòmiques específiques 
per a desplegar la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, 
i la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Esmena 8
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (8)
De supressió del punt 8

8. Garantir que l’Observatori de la Igualtat de Gènere vetlli pel desplegament de 
la Llei 17/2015 i de la Llei 5/2008.
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Proposta de resolució sobre el finançament de l’escolarització 
d’un a tres anys
250-00077/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9628 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9628)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació al punt únic

El Parlament de Catalunya insta el Govern a assumir a partir del curs vinent, 
2021-2022, el cost econòmic del personal de les llars d’infants rurals d’aquells Ajun-
taments que hagin subscrit els nous convenis de col·laboració, d’acord amb l’esta-
blert a l’Ordre EDU/67/2020, de 26 de maig, i complir amb la resta de normativa 
vigent, des de la corresponsabilitat entre l’administració educativa de la Generalitat 
i les administracions locals.

Proposta de resolució sobre l’avançament al primer trimestre 
del curs escolar de la resolució i la percepció de les beques 
i els ajuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional 
per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu
250-00083/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9629 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 9629)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana (1)
D’addició al punt únic

1. Reclamar al Govern de l’Estat que efectuï el traspàs efectiu de funcions i ser-
veis respecte a la Generalitat de Catalunya en matèria de beques, crèdits i altres 
ajuts a l’ensenyament universitari i no universitari per poder agilitzar i modificar, 
si cal, el procés i/o calendari de tramitació de les beques i ajuts per alumnat amb 
NESE del Ministeri d’Educació i Formació Professional per tal que, a Catalunya, la 
seva resolució i percepció es realitzi, com a màxim, a finals del primer trimestre de 
cada curs escolar.
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Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones 
en la indústria audiovisual catalana
250-00084/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9547 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIF, 20.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9547)

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

1. Realitzar un A través d’estudis detallats de la situació de les dones professio-
nals de l’audiovisual català en tots els àmbits del sector: formació, producció i exhi-
bició i un estudi detallat dels continguts audiovisuals realitzats amb el suport de fons 
públics, institucions i televisions públiques. Aquest estudi continuat ha de permetre 
fer el seguiment de la participació de les dones en el sector, dels continguts i el dis-
seny de les mesures d’acció positives per tal de fer complir la Llei 17/2015.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De d’addició del punt 2

2. Incorporar a través de l’ICD una valoració d’una persona experta en perspec-
tiva de gènere en la valoració dels projectes audiovisuals candidats a tenir suport de 
fons públics de la Generalitat de Catalunya, on s’inclouen també els projectes que es 
presenten a les comissions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Proposta de resolució sobre la formació artística i les escoles 
de música
250-00094/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8472; 9630 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.07.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 8472)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició al final del punt 3

3. Recuperar el finançament de les Escoles de Música amb l’objectiu de tendir 
cap a un sistema de finançament repartit en tres terços –entre la Generalitat, els 
Ajuntaments i les famílies– per tal d’avançar cap a l’equitat en l’accés als ensenya-
ments artístics en el proper pressupost de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició al final de punt 4

4. Establir un programa de beques i ajudes per poder sufragar les despeses deri-
vades de la formació artística (materials, eines, instruments musicals, etc.), posant 
a disposició els recursos necessaris a tal efecte, en el proper exercici pressupostari.
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GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9630)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació al punt 1

1. Facilitar i donar suport al desplegament d’Escoles de música i dansa, inter-
disciplinàries, que integrin múltiples disciplines artístiques i que es dotin d’una es-
tructura en xarxa, tot desenvolupant una part de la seva acció formadora integrada 
en els centres educatius i en els equipaments culturals de proximitat com poden ser 
centres cívics i casals, i en els projectes socioeducatius del territori, com poden ser 
els plans educatius d’entorn.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació al punt 3

3. Continuar finançant les Escoles de Música amb l’objectiu de tendir cap a un 
sistema de finançament que garanteixi la igualtat d’oportunitats en l’accés als ense-
nyaments artístics.

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

4. Estudiar la possibilitat d’establir un programa de beques i ajudes per poder 
sufragar les despeses derivades de la formació artística (materials, eines, instru-
ments musicals, etc.).

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació al subpunt a del punt 5

a. La necessitat de reordenar el sector analitzant el conjunt d’escoles d’art d’en-
senyaments artístics autoritzades pel Govern

Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació al subpunt c del punt 5

c. Proposar mesures per resoldre la problemàtica derivada de les titulacions en 
l’àmbit de les escoles d’ensenyaments artístics superiors.

Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (6)
D’addició d’un nou punt e al punt 5

e. Les conclusions del Grup de Treball d’Educació i Cultura de la Taula Interde-
partamental de les arts en viu on han participat el Departament d’Educació, conjun-
tament amb el Departament de Cultura, i múltiples entitats del sector i que ha estat 
treballant durant el curs 2020-21.
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Proposta de resolució sobre el Conservatori Isaac Albéniz, de Girona
250-00098/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9631 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9631)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació al punt únic

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir les aportacions que 
s’atorguen des del Departament d’Educació, per al sosteniment del funcionament 
del Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona.

Proposta de resolució sobre l’oposició al tancament d’una línia de P3 
de l’Escola Nadal, de Sant Feliu de Llobregat
250-00115/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9632 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9632)

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

2. Baixar ràtios als centres del municipi de Sant Feliu de Llobregat.

Proposta de resolució sobre el tancament de les línies de P3 
a Sant Feliu de Llobregat i Martorell
250-00121/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9633 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9633)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació al punt únic

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar l’oferta educativa per al 
curs 2022-2023, elaborada en el marc del treball de la Taula Mixta de Planificació 
Escolar al Baix Llobregat, reduint les ràtios als centres dels municipis, per aconse-
guir una distribució equilibrada de l’alumnat, amb la dotació dels docents i personal 
educatiu necessaris per continuar garantint garantir una educació de qualitat
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2020, sobre la línia 
9 del metro, en compliment de la Resolució 511/XI del Parlament
256-00056/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 11979).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.07.2021; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les bases 
per a la convivència i per a una Catalunya de tots
302-00017/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 11411; 11535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 11411)

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la 
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).

Enmienda 1
GP de VOX en Cataluña
De supresión y adición 

6. Convertir a TV3 y Catalunya Ràdio en unos medios de comunicación públicos 
plurales para todos los catalanes y dejar de utilizar la política de subvenciones a los 
medios de comunicación como palanca para ganar adhesiones a la causa separatista.

6. Cerrar la Corporación Catalana de medios de comunicación públicos y dejar 
de utilizar la política de subvenciones a los medios de comunicación como palanca 
para ganar adhesiones a la causa separatista.

Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 11535)

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 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les bases per a la convivència i per a una Catalunya de tots (tram. 302-00017/13).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Impulsar una legislació electoral que, acomplint amb l’exigència de l’article 
56.2 EAC respecte a l’assegurament d’una representació adequada de totes les zones 
del territori de Catalunya, així com respecte al caràcter del sistema electoral com un 
de representació proporcional, eviti desequilibris intensos en la influència individual 
dels vots, en funció de la circumscripció en què els vots s’emeten.

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

4. Respectar els sentiments de pertinença de tots els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya i condemnar qualsevol intent d’enfrontament entre catalans/nes, i entre 
catalans/nes i la resta d’espanyols/es.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5

5. Respectar totes les llengües oficials a Catalunya i garantir-ne el seu ús i conei-
xement tal com marca el nostre marc estatutari català.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les línies d’acció 
per a dur a terme la transformació del model econòmic
302-00018/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 11514; 11523; 11533 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 11514)

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 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la 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).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió i addició del punt 4

4. Dur a terme les transformacions necessàries per garantir que l’Institut Català 
de Finances esdevingui un aliat fonamental en l’impuls de la transició ecològica, 
condicionant prioritzant la concessió de crèdits i avals a la realització d’activitats 
beneficioses per al mediambient i el benestar social.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició de la lletra d del punt 6

d. Promoure un acord entre l’Agencia Tributària de Catalunya i l’Agencia estatal 
per a la transferència de dades, amb l’objectiu de fer més eficient la lluita contra el 
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frau fiscal, que finalitzi amb la creació d’un Consorci tributari de Catalunya entre 
les dues agències.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 8

8. Iniciar un procés d’internalització dels serveis bàsics en salut com els serveis 
del 061 i el transport sanitari.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió i addició de la lletra b del punt 10 

10. Aplicar, sota negociació prèvia en la Mesa General dels empleats i emplea-
des públiques de la Generalitat de Catalunya, l’increment retributiu corresponent a 
l’any 2021, que en cap cas serà inferior a l’augment de l’IPC del 2020 estipulat als 
Pressupostos Generals de l’Estat del 2021.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 11523)

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

lunya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les línies d’acció per a dur a terme la transformació del model econòmic (tram. 
302-00018/13).

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

Continuar impulsant el desplegament de l’Aliança 2030, com un espai de treball 
amb la del món local i de la societat civil per impulsar projectes conjunts, compartir 
iniciatives i bones pràctiques per accelerar l’assoliment dels ODS.

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

Alinear els pressupostos generals amb els Objectius de Desenvolupament Soste-
nible i l’agenda 2030, prioritzant les partides que tinguin major impacte positiu en 
2 o més dels citats objectius.

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

Avançar perquè l’Institut Català de Finances esdevingui un aliat fonamental en 
l’impuls de la transició ecològica, prioritzant la concessió de crèdits i avals a la rea-
lització d’activitats beneficioses per al mediambient i el benestar social.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 4 bis

Especialment, que consideri com a part de la seva anàlisi la contribució que fa-
cin al canvi climàtic i l’elaboració i desenvolupament de plans de reducció del seu 
impacte mediambiental.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 5.a

Que totes les empreses i entitats contractistes de l’administració comptin amb 
un pla d’igualtat de gènere actualitzat, d’acord amb el que estableixi la normativa 
vigent en matèria d’igualtat de gènere, i que els plecs de clàusules administratives 
particulars incorporin criteris de valoració que tinguin en compte l’equitat salarial i 
de gènere de la seva plantilla, especialment en dels sectors més masculinitzats com 
la indústria o la construcció obtinguin una major puntuació en els concursos públics.

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

Que totes les empreses i entitats contractistes de l’administració comptin amb 
un pla de reducció d’emissions de CO2 i amb protocols de gestió mediambiental, 
d’acord amb el que estableixi la normativa vigent, i que els plecs de clàusules admi-
nistratives particulars incorporin criteris de valoració vinculats a la reducció dels 
impactes mediambientals de la seva activitat obtinguin una major puntuació en els 
concursos públics.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 5.c

Que es compleixin els convenis col·lectius sectorials, d’acord amb el que esta-
bleixi la normativa vigent en matèria de contractes del sector públic, i que, en el 
moment en què s’aprovi un salari mínim català, aquest pugui servir de base com a 
condició d’execució o criteri de valoració en els contractes.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 6.b

Coordinar-se amb els diferents territoris dels Països Catalans per defensar els 
interessos comuns.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició al punt 6.c

Participar en tots aquells espais de negociació bilateral i multilaterals que siguin 
útils per tal de defensar els interessos de Catalunya tant a nivell d’autogovern com 
de finançament

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

Sol·licitar a l’Agència Tributària Estatal l’accés a tota la informació de la que 
disposa per a l’exercici de la potestat tributària de la Generalitat de Catalunya i 
l’aplicació (gestió, inspecció i recaptació) dels tributs propis i cedits, especialment 
de l’obtinguda de tercers països.
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Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De fusió dels punts 7, 7.a, 7.b i 7.c

Impulsar la creació d’un grup de treball al Parlament per debatre sobre el nou 
model d’atenció a les persones de llarga durada, el Pacte per la qualitat del sistema 
de cures català i l’estudi del finançament per poder garantir el nou model.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 8

Estudiar la possibilitat de crear una agrupació d’interès per als serveis d’esteri-
lització quirúrgica dels hospitals públics, i dotar dels recursos propis, humans, ma-
terials i organitzatius, per garantir-ne la cobertura en condicions de qualitat.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i addició del punt 9

Fer ús dels estudis recents sobre els impactes sobre dones i homes dels efectes 
de la pandèmia, el teletreball i de l’exercici corresponsable dels drets de la vida per-
sonal, la familiar i la laboral per planificar les actuacions del govern en matèria 
d’igualtat d’oportunitats.

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició del punt 10.a

Saldar, abans que acabi 2021, d’acord amb allò acordat amb les organitzacions 
sindicals, els deutes salarials existents amb els empleats i empleades públics.

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 10.e

Actualitzar, en el menor temps possible, de forma consensuada amb la represen-
tació legal dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, el diag-
nòstic de les condicions d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, in-
closa l’escletxa de gènere salarial, i de l’eficàcia de les mesures tendents a eliminar 
la discriminació per raó de sexe entre les persones treballadores de la Generalitat 
de Catalunya.

Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 12

Impulsar la fiscalitat verda amb l’objectiu de dotar de recursos a la transició eco-
lògica justa amb la posada en marxa durant aquesta legislatura dels impostos pen-
dents de la llei catalana del Canvi Climàtic.

Esmena 17
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 13

Impulsar una estratègia de modernització i millora de les infraestructures viàries 
i de foment de l’electrificació de la mobilitat.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU 

CICLE PER GUANYAR (REG. 11533)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre les línies d’acció per a dur a terme la trans-
formació del model econòmic (tram. 302-00018/13).

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

4 ter. Especialment, establir òrgans de seguiment i participació de la ciutadania 
que facin l’avaluació dels projectes a finançar a partir de criteris ètics i socials i pu-
guin fer-ne també el seguiment en el seu desenvolupament.

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

5 bis. Establir els mecanismes necessaris per donar seguiment al compliment 
dels criteris de contractació i, si és necessari, la rescissió del contracte.

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

7.d. El desenvolupament de polítiques integrals per a la vellesa i la dependència, 
on aquests col·lectius siguin un subjecte actiu a l’hora de formular i implementar les 
mesures.

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

8 bis. En paral·lel, elaborar un pla de recuperació en la gestió, provisió i titu-
laritat 100% públiques dels serveis sanitaris externalitzats i dels centres sanitaris 
concertats.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret 
a interrompre voluntàriament l’embaràs al sistema sanitari
302-00019/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 11515; 11539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 11515)

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el dret a interrompre voluntàriament l’embaràs al sistema sanitari 
(tram. 302-00019/13).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

3. Recordar que l’objecció de consciència és un dret individual dels metges, mai 
dels centres, i garantir que aquest dret individual sigui sempre compatible amb el 
dret a la IVE a tot el territori.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 11539)

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

lunya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el dret a interrompre voluntàriament l’embaràs al sistema sanitari (tram. 302-
00019/13).

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

Aprovar el Reglament de desplegament de la Llei 9/2017, d’universalització de la 
sanitat a Catalunya, i garantir l’accés a l’atenció de salut sexual i reproductiva de les 
dones i persones embarassades, d’acord amb allò establert a l’article 2 de la Llei, 
que es trobin a Catalunya, inclòs l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs.

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

No prioritzar, sempre que es pugui garantir l’equitat territorial, els convenis pú-
blics o contractes en centres sanitaris on es practiquen objeccions de consciència 
com a mandat institucional, en molts casos avalades pels patronats dels centres on 
l’església en forma part.

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

Vetllar perquè no es produeixin objeccions col·lectives ni institucionals en la 
pràctica de la IVE.

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

Garantir la realització d’IVE als hospitals de referència de cada regió sanitària 
amb l’objectiu que les IVE’s s’assumeixin, sempre que sigui possible, des de la sa-
nitat pública i no siguin derivades a centres privats i concertats en tots els territoris.

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

Garantir l’existència d’ASSIR autoritzats per realitzar avortaments farmacolò-
gics en totes les regions sanitàries.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 8

Instar al Ministeri d’Educació a impulsar l’article 8 de la LO 2/2010 sobre la 
formació de professionals de la salut amb perspectiva de gènere en els programes 
curriculars de les carreres relacionades amb la medicina i les ciències de la salut, 
incloent la investigació i formació en la pràctica clínica de la interrupció voluntària 
de l’embaràs.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i addició del punt 9

Treballar per assegurar un espai de referència tant a nivell assistencial com 
científic en l’acompanyament, la recerca, la formació i la tècnica de l’IVE i, a la 
vegada, que pugui fer el seguiment, avaluar i incidir en el retiment de comptes de 
forma independent.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model 
educatiu
302-00020/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 11498 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021

GRUP MIXT (REG. 11498)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu, Eva Parera i Escrichs, dipu-

tada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el model educatiu (tram. 302-00020/13).

Esmena 1
Grup Mixt
D’addició a l’apartat 1

1. Suprimir cualquier programa o plan educativo de educación afectivo-sexual 
en las aulas que no forme parte del currículum educativo obligatorio y que tenga 
como objeto adoctrinar a los menores y que se financie con recursos públicos.

Esmena 2
Grup Mixt
D’addició d’un nou apartat 2 bis

2 bis. Garantizar el mantenimiento del Servei d’Educació de Catalunya, sistema 
mixto formado por centros educativos públicos y privados sostenidos con recursos 
públicos, garantizando en todo caso la estabilidad, la vigencia y la suficiencia de 
los conciertos educativos que se prestan de manera respetuosa con la normativa.
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Esmena 3
Grup Mixt
D’addició d’un nou apartat 2 ter

2 ter. Mantener, a través del Servei d’Educació de Catalunya, el sostenimiento de 
fondos públicos para la oferta de educación diferenciada en Cataluña.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu; Eva Parera i Escrichs, dipu-

tada, G Mixt

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
302-00021/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 11371 i 1512; 11526; 11532; 11538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

20.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 11371 I 11512)

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

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 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).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
D’addició

El Parlament de Catalunya: 
1. Reafirma el seu compromís amb una sortida a la crisi sanitària, social i econò-

mica provocada per la Covid-19 que no deixi a ningú enrere, i la necessitat d’imple-
mentar polítiques que apostin per un model econòmic, apoderant l’economia social 
i promovent la democràcia a l’empresa, que competeixi en captació de talent, valor 
afegit i retorn sostenible, i no en reducció de costos laborals i precarietat.

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 1 bis

Millorar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de manera que es converteixi 
en l’organisme referent de les polítiques actives d’ocupació, desenvolupant amb ex-
cel·lència les funcions d’informació, orientació i intermediació en el mercat laboral, 
fomentant l’ocupació en totes les seves vessants.

Esmena 3
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou subpunt e al punt 2

Augmentar les plantilles dels Departaments i organismes afectats per garantir i 
fer efectiu el desplegament d’aquest Pla de Xoc.
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Esmena 4
GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 3.b

b. Modifiqui l’Estatut dels Treballadors per a tal d’enfortir la negociació col·lecti-
va i garantir millor els drets laborals de les persones treballadores, incloent les per-
sones subcontractades, tot regulant la subcontractació de serveis d’empreses multiser-
veis per evitar que sigui usada com un mecanisme per reduir costos salarials.

Esmena 5
GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 3.c

c. Modifiqui el marc normatiu per tal que el Govern de la Generalitat pugui apli-
car i legislar per un salari mínim català de refer de 1.239,5 euros que sigui el 60% del 
salari mitjà català, adaptat a les condicions de vida de el nostre país que garanteixi 
la cobertura de les necessitats vitals mínimes de les persones treballadores.

Esmena 6
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt 3.g.iv

Impulsar des de la Generalitat de Catalunya projectes per participar dels Fons 
NGEU que hagin estat consensuats en el Consell de Diàleg Social.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 11526)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el pla de xoc en polítiques actives d’ocupació per a superar l’impacte de la Covid-19 
(tram. 302-00021/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 2.a

Desplegant el Pla de Xoc en polítiques d’ocupació i formació, que representa una 
inversió rècord en polítiques actives d’ocupació, amb l’objectiu de contribuir de for-
ma decisiva a la reducció de l’atur juvenil i de llarga durada, així com dels col·lectius 
en risc d’exclusió social. 

2.a.bis Promoure plans de formació destinats a cobrir les necessitats dels sectors 
empresarials demandants.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt a l’article 2

2.e. Transformar el sistema d’ocupació i el Servei Públic d’Ocupació de Catalu-
nya perquè pugui tenir un caire integral i pugui gestionar tant les polítiques actives 
com les polítiques passives d’ocupació, tenint en compte les necessitats individuals 
de cada persona per tal de poder obtenir un treball digne i de qualitat. També caldrà 
enfortir el paper del territori i la concertació amb els sectors productius així com el 
vincle amb el teixit empresarial.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 3.b

Modifiqui l’Estatut dels Treballadors per a tal d’enfortir la negociació col·lectiva i 
garantir millor els drets laborals de les persones treballadores, incloent les persones 
subcontractades, tot regulant la subcontractació de serveis per evitar que sigui usada 
com un mecanisme per reduir costos salarials a costa de precaritzar les condicions 
laborals dels treballadors.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 3.c

Modifiqui el marc normatiu per tal que el Covem de la Generalitat pugui apli-
car i legislar per un salari mínim català de refer de 1.239,5 euros, adaptat a les con-
dicions de vida del nostre país que garanteixi la cobertura de les necessitats vitals 
mínimes de les persones treballadores, i que compleixi amb les recomanacions eu-
ropees.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
De modificació i supressió del punt 3.h

Sense minvar la ja escassa autonomia de les comunitats autònomes, impulsi les 
mesures necessàries per a tal d’equiparar el tractament fiscal de les rendes del tre-
ball i del capital, amb estratègies per a tal combatre el dumping fiscal a nivell Eu-
ropeu i Estatal, especialment pel que fa la Comunitat de Madrid amb una fiscalitat 
regressiva només possible per l’efecte capital d’un estat centralista i radial, un fet pel 
qual l’OCDE l’ha qualificat l’Estat de «paradís fiscal intern».

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU 

CICLE PER GUANYAR (REG. 11532)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre el pla de xoc en polítiques actives d’ocupa-
ció per a superar l’impacte de la Covid-19 (tram. 302-00021/13).

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

2 bis. En el marc de la gestió dels fons Next Generations EU: 
Reforçar el diàleg entre el govern i els agents socials, a través de comissions que 

treballin aspectes de vulnerabilitats socials i ecològiques, detectades a enfocar can-
vis estructurals per escometre la seva mitigació i la futura adaptació i resiliència a 
partir dels valors de justícia social, global, ecològica i intergeneracional.

Generar un espai perquè les entitats locals, empreses de l’economia social i soli-
dària, persones autònomes i PIMEs puguin col·laborar en el procés de governança, 
amb una presència constant i orgànica a les institucions, que permeti que tinguin les 
condicions per participar en la proposta i desenvolupament dels projectes finançats.
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Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació i addició 

3.b. [...] incloent les persones subcontractades, tot regulant la subcontractació 
de serveis per evitar que sigui usada com un mecanisme per reduir costos salarials 
incloent la prohibició de la subcontractació de totes aquelles tasques essencials 
d’una empresa.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 11538)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·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).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3.h

3.h. Impulsi les mesures necessàries per a tal d’equiparar el tractament fiscal de 
les rendes del treball i del capital, amb estratègies per a tal combatre el dumping 
fiscal a nivell Europeu i Estatal, apostant per avançar cap a l’harmonització fiscal.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la feminització 
del Cos de Bombers de la Generalitat
302-00022/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 11531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU 

CICLE PER GUANYAR (REG. 11531)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Basha Changue Canalejo, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la fe-
minització del Cos de Bombers de la Generalitat (tram. 302-00022/13).

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

2. Insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Desplegar les accions necessàries per incrementar el nombre de dones al Cos 

de Bombers, incloent l’adopció d’un pla d’igualtat de gènere del cos que parteixi 
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d’una diagnosi prèvia per tal de revertir les desiguaefectiva la feminització del Cos 
de Bombers de Catalunya.

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

b) Realitzar un estudi que analitzi les proves físiques d’accés i que identifiqui, 
aplicant la perspectiva de gènere, les proves d’accés que garantirien la igualtat 
d’oportunitats de dones i homes, com ara l’establiment de barems diferents de pun-
tuació o l’aplicació d’un increment percentual sobre la puntuació total obtinguda per 
les dones en les proves físiques.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Basha Changue Canalejo, diputada, GP 

CUP-NCG

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació social
302-00023/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 11522; 11527; 11530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 11522)

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació social (tram. 302-00023/13).

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

Presentar, abans de finalitzar l’any 2021, l’Informe sobre l’Estat dels Serveis So-
cials a Catalunya, de caràcter anual que reculli totes les dades destacades i aquelles 
dels àmbits educatiu i sanitari vinculats als serveis socials, que permetin analitzar la 
situació actual i l’evolució a partir de la publicació anual d’aquest informe.

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

Incrementar, en el projecte de llei dels pressupostos de la Generalitat per al 2022, 
l’índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) en un 5,03%, el mateix percen-
tatge en què s’ha incrementat l’IPREM a nivell estatal.

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

Dissenyar la tramitació única de la renda garantida de ciutadania i l’ingrés mí-
nim vital, mitjançant l’acord amb el Govern d’Espanya, pel traspàs econòmic i de 
gestió de l’IMV a la Generalitat de Catalunya, adaptant els requeriments d’ambdues 
prestacions i caminar cap a una finestreta única de prestacions.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió del punt 4

Revisar, en el termini de sis mesos, la cartera de prestacions econòmiques de ca-
ràcter social per optimitzar la complementarietat amb el sistema de renda garantida, 
unificant altres ajudes, suports i prestacions existents i buscant l’eficiència tant del 
sistema com dels mecanismes d’accés.

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

Reduir de forma urgent la llarga llista d’espera per accedir a una prestació de 
la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència reduint la tramitació a un 
únic procediment per al reconeixement de la situació de dependència i del dret a 
les prestacions, situar als professionals especialitats com a empleats públics de re-
ferència, centralitzar la tramitació i facilitar l’accés al sistema per mitjà de la via 
telemàtica.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 8

Dins del marc de la planificació territorial, i a partir de les conclusions del Grup 
de Treball que s’ha d’impulsar des del Parlament, avaluar el número de places que 
es necessiten a Catalunya.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 9

Prioritzar la pobresa infantil en el marc de l’estratègia catalana per a la eradi-
cació de la pobresa.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió del punt 13

Assegurar l’alimentació durant els 365 dies l’any dels infants i adolescents en 
situació de vulnerabilitat mitjançant la implantació d’un sistema de pagament via 
targeta que permeti la compra d’aliments en qualsevol establiment alimentari de 
Catalunya.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana,
De supressió del punt 14

Garantir la suficiència alimentària de l’alumnat vulnerable a través dels ajuts in-
dividuals de menjador, a les escoles i instituts a través de la revisió permanent dels 
criteris de renda per atorgar els ajuts de menjador escolar, per garantir garantint l’ac-
cés al servei a l’alumnat que ho necessiti durant qualsevol moment del curs escolar, 
incorporant els professionals necessaris als instituts per fer una correcta detecció i 
atendre adequadament aquesta nova emergència a les aules.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana,
De modificació del punt 15

Seguir el desplegament accelerat del Pla d’Educació Digital i prioritzar la distri-
bució de mitjans i capacitació entre l’alumnat vulnerable de tots els nivells educa-
tius, així com els centres d’alta i màxima complexitat, per tal de garantir la igualtat 
d’oportunitats educatives.
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Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana,
De modificació del punt 16

Signar el nou contracte programa de Serveis Socials 2022-2025, que garanteixi 
els servies bàsics.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 17

Actualitzar la Cartera de serveis socials 2010-2011 derivada de la Llei 12/2007, 
d’11 d’octubre, de serveis socials congelada des de l’any 2011.

Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana,
D’addició del punt 21

Instar al Govern d’Espanya perquè incorpori al futur Plan Estatal de Vivienda 
2022-2025 un programa amb finançament garantit per tal que les Comunitats Autò-
nomes puguin posar en marxa ajuts retornables per a joves adreçats al pagament de 
l’entrada d’un pis (30% del preu de l’habitatge) en habitatges de segona mà de mercat 
lliure que no tinguin un preu/m2 superior al mòdul de protecció oficial, sempre que 
la hipoteca representi menys del 30 % del sou dels compradors i que aquests tinguin 
35 anys o menys. Els habitatges adquirits s’hauran de qualificar de protecció oficial 
i l’ajut rebut s’haurà de retornar en un termini màxim de 59 anys.

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana,
D’addició del punt 22

Habilitar una convocatòria d’ajuts de lloguer permanentment oberta que permeti 
als ciutadans i ciutadanes demanar una ajuda en qualsevol moment de l’any sempre 
que l’aportació del Govern d’Espanya estigui garantida en un mínim del 70% de 
l’import dels ajuts concedits, tal i com es preveu a la normativa reguladora del Plan 
Estatal de Vivienda 2022-2025.

Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana,
De modificació del punt 23

Obtenir, en un any, 1.000 habitatges com a mesura de xoc que permeti alleugerir 
les llistes de meses d’emergència habitacional.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 11527)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Jessica González Herrera, diputada del Grup Par-

lamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació social (tram. 302-00023/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 1

1. Presentar, abans de finalitzar l’any 2021, l’Informe de la Situació Social de 
Catalunya, de caràcter anual que reculli totes les dades dels àmbits, social, educa-
tiu i sanitari més destacats, amb perspectiva d’infància, de gènere i intercultural, 
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que permetin analitzar la situació actual i l’evolució a partir de la publicació anual 
d’aquest informe.

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 3

3. Dissenyar la tramitació única de la Renda Garantida de Ciutadania i l’Ingrés 
Mínim Vital, mitjançant l’acord amb el Govern d’Espanya, adaptant els requeri-
ments d’ambdues prestacions i caminar cap a una finestreta única de prestacions, i 
impulsant amb celeritat la tramitació de la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

Esmena 3
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 7

7. Revertir la privatització de l’assistència mèdica als centres residencials cata-
lans, assegurant que, en el termini d’un any, el 25% dels centres residencials siguin 
de titularitat pública i treballar per a que la integració social i sanitària garanteixi 
l’atenció sanitària pública a la totalitat dels centres residencials.

Esmena 4
GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 8

8. Concertar Crear, com a mínim, 2.000 noves places residencials de titularitat 
pública o concertades amb el tercer sector social, abans de l’agost de 2022 per ga-
rantir cures de qualitat a les persones grans. El 10% d’aquestes places residencials i 
de centre de dia hauran de ser destinades a persones amb discapacitat.

Esmena 5
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 17

17. Actualitzar, pel 2022, la Cartera de Serveis associada a la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials, congelada des de l’any 2011.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Jessica González Herrera, diputada, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU 

CICLE PER GUANYAR (REG. 11530)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Basha Changue Canalejo, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la si-
tuació social (tram. 302-00023/13).

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

2. Incrementar, en el pròxim projecte de pressupostos de la Generalitat, l’Índex 
de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) en un 5,03%, el mateix percentatge en 
què s’ha incrementat l’IPREM a nivell estatal, per donar compliment a la disposició 
addicional 17.3 dels pressupostos de la Generalitat de l’exercici 2020 actualment 
prorrogats a l’exercici 2021 i, per tant, vigents.
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Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició

3. Dissenyar la tramitació única de la Renda Garantida de Ciutadania i l’Ingrés 
Mínim Vital, mitjançant l’acord amb el Govern d’Espanya, adaptant els requeri-
ments d’ambdues prestacions i caminar cap a una ventaneta gestió única de presta-
cions a través del SOC.

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

7. Revertir la privatització de l’assistència mèdica als centres residencials cata-
lans i avançar cap a un model de residències de titularitat, gestió i aprovisionament 
públic assegurant que, en el termini d’1 any, assegurant que, en el termini d’un any, 
el 25% dels centres residencials siguin de titularitat pública.

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

12. Articular un sistema públic que garanteixi l’accés al lleure educatiu a tots 
els infants i adolescents, prioritzant l’alumnat vulnerable i d’entorns d’una major en 
situacions de vulnerabilitat i complexitat, dotant-lo dels recursos necessaris perquè 
esdevingui una mesura de caire estructural en el desenvolupament integral de la in-
fància i adolescència.

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

13. Assegurar l’alimentació durant els 365 dies l’any dels infants i adolescents 
en situació de vulnerabilitat mitjançant la implantació d’un sistema de pagament via 
com la targeta moneder que permeti la compra d’aliments en qualsevol establiment 
alimentari de Catalunya.

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

14. Garantir la suficiència alimentària de l’alumnat vulnerable en situacions de 
vulnerabilitat i complexitat, a les escoles i instituts a través de la revisió permanent 
dels criteris de renda per a atorgar els ajuts de menjador escolar, per garantir l’ac-
cés al servei a l’alumnat que ho necessiti durant qualsevol moment del curs escolar, 
incorporant els professionals necessaris als instituts per fer una correcta detecció i 
atendre adequadament aquesta nova emergència a les aules.

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

16. Signar amb les administracions locals, de manera urgent, un nou contracte 
programa de Serveis Socials 2021-2025, que asseguri un increment econòmic 40% 
de la inversió del contracte al final del període.

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió

18. Garantir un servei ocupacional integral a totes les persones en el moment de 
la seva pèrdua del lloc de treball, posant en marxa uns serveis d’intermediació a fi 
de realitzar una ràpida cassació amb les ofertes disponibles en el mercat de treball i 
aportant l’acompanyament i formació necessari per relligar oferta i demanda.
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Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió

19. Identificar uns determinats programes laborals segons el tram d’edat.

Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió

23. Adquirir, en un any, 1000 habitatges com a mesura de xoc que permeti alleu-
gerir les llistes de meses d’emergència habitacional.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Basha Changue Canalejo, diputada, GP 

CUP-NCG

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la nova 
organització del Departament d’Economia i Hisenda
302-00024/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 11516; 11524; 11528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 11516)

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la nova organització del Departament d’Economia i Hisenda (tram. 
302-00024/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i addició 

2. El Parlament de Catalunya denuncia l’incompliment sistemàtic del Decret 
242/2007 de 6 de novembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la Comissió As-
sessora sobre la Publicitat Institucional i, en concret, el referent a l’article 6 sobre les 
funcions on es detalla, entre d’altres, l’obligatorietat d’informar preceptivament a la 
Comissió de les campanyes de publicitat institucional.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició

3. En compliment d’allò que disposa la Llei 13/1989 d’organització, procediment i 
règim jurídic de la Generalitat de Catalunya, que no és mai opcional ni opinable, pu-
blicar al web, en el termini d’un mes, les memòries de la Comissió Assessora sobre 
Publicitat Institucional corresponents als anys 2019 i 2020, i comprometre’s a no cau-
re novament en un retard injustificable que impedeix que la ciutadania conegui com es 
gasten els seus diners.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació

4. Presentar, en el termini de dos mesos d’un mes, a la Comissió d’Economia i 
Hisenda, un informe sobre l’estat de la situació de l’acord marc de gestió...
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Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació

5. Presentar, en el termini de dos mesos d’un mes, a la Comissió d’Economia i 
Hisenda, els criteris establerts pel repartiment de recursos als mitjans de comuni-
cació...

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició

6. Suprimir la Comissió Assessora sobre Publicitat Institucional, pel fet d’haver 
quedat palesa la seva inoperància i manca d’utilitat real, i a retre comptes de tot el 
que faci referència a la publicitat institucional en seu parlamentària davant de la 
Comissió d’Economia i Hisenda i també de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 11524)

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la nova organització del Departament d’Economia i Hisenda (tram. 302-00024/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 3

Un cop s’hagin informat a la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucio-
nal, publicar al web les memòries corresponents als anys 2019 i 2020.

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

Aprovar, abans que finalitzi la seva vigència, un nou acord marc de gestió i in-
serció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 5

Definir criteris clars, precisos i transparents per a la difusió de la publicitat ins-
titucional.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU 

CICLE PER GUANYAR (REG. 11528)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la nova organització del Departament 
d’Economia i Hisenda (tram. 302-00024/13).

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

1 bis. Reconèixer la tasca de servei públic que fan els mitjans de comunicació en 
català en la promoció de la llengua i de l’ús d’aquesta.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Pròrroga del programa de teletreball fins al 31 de desembre de 2021 
o fins a l’aprovació d’un programa de teletreball no vinculat 
a la pandèmia de Covid-19
395-00117/13

ACORD

Mesa del Parlament, 20.07.2021

En data del 20 de juliol de 2020 la Mesa del Parlament va aprovar el programa de 
teletreball Covid-19, per al període comprès entre el 14 de setembre i el 31 de desembre 
de 2020. Posteriorment, el programa s’ha prorrogat fins al 31 de juliol de 2021.

Actualment s’estan negociant amb el Consell de Personal les directrius de teletre-
ball per a fixar un marc de teletreball estable que no depengui de la situació de pan-
dèmia. Tanmateix, davant l’agreujament de la situació epidemiològica provocada per  
la Covid-19 a Catalunya, es considera oportú ampliar novament el programa de te-
letreball actual fins al 31 de desembre de 2021 o fins que s’aprovi un programa de 
teletreball no vinculat a la pandèmia.

De conformitat amb el punt 7 del programa de teletreball actual, que indica que 
«el personal que s’acull a la modalitat de teletreball té les obligacions següents: [...] 
Limitar les jornades de teletreball o deixar de fer-ne en el cas que en l’àrea o el de-
partament d’adscripció s’hagin de fer torns per a cobrir les absències per vacances o 
dies d’afers personals», i atès que la pròrroga que es proposa abastarà el període en 
què s’han de fer preferentment les vacances, durant les setmanes de vacances tindrà 
preferència el treball presencial per a cobrir les absències del personal per aquest 
motiu, i només es podrà teletreballar de manera puntual.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i govern in-
teriors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
1. Prorrogar, fins al 31 de desembre de 2021, o fins a l’aprovació d’un programa de 

teletreball no vinculat a la pandèmia de Covid-19, el programa de teletreball aprovat 
per la Mesa del Parlament el 20 de juliol de 2020 en la seva redacció inicial.

2. Fer avinent que, de conformitat amb el punt 7 del programa de teletreball ac-
tual, durant el mes d’agost tindrà preferència cobrir les absències per vacances o 
dies d’afers personals i només es podrà teletreballar de manera puntual segons la 
planificació i les necessitats dels centres gestors.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer
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4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
e Ple perquè informi sobre la gestió i l’evolució de la cinquena onada 
de la pandèmia de Covid-19
361-00006/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 11413).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021.

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller 
de Salut sobre la nova onada de contagis de Covid-19 i l’afectació 
en l’atenció primària
354-00026/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 3, 
tinguda el 15.07.2021, DSPC-C 50.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes 
i de la Comissió d’Interior amb la consellera d’Igualtat i Feminismes 
i el Conseller d’Interior sobre les actuacions per a afrontar 
les agressions, les discriminacions i els delictes d’odi
355-00020/13

SOL·LICITUD

Sol·licitud de sessió informativa: consellera, del Departament d’Igualtat i Feminis-
mes; conseller, del Departament d’Interior (reg. 11153).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 20.07.2021.

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre la nova onada de contagis de Covid-19 i l’afectació en l’atenció 
primària
355-00022/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Salut, en la sessió 3, tinguda el 15.07.2021, DSPC-C 50.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic 
o tècnica de relacions amb la Unió Europea de l’Oficina d’Acció 
Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions 
amb la Unió Europea del Parlament de Catalunya
501-00015/12

CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA PROVA

Tribunal qualificador
El tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball 

de tècnic o tècnica de relacions amb la Unió Europea de l’Oficina d’Acció Exterior, 
de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea del Parla-
ment de Catalunya (BOPC 779, del 10 de febrer de 2021), en la sessió tinguda el 14 
de juliol de 2021, ha acordat, de conformitat amb el que estableixen les bases 1.7, 1.8 
i 8.1.1 de la convocatòria, de convocar els aspirants admesos a fer la primera prova 
de la fase d’oposició, de caràcter obligatori i eliminatori.

De conformitat amb la base 8.1.1 de la convocatòria, aquesta prova consta de dos 
exercicis, que es duran a terme en dies diferents, al Palau del Parlament de Catalu-
nya (parc de la Ciutadella, s/n), d’acord amb el calendari següent: 

Primer exercici
Dia: divendres, 1 d’octubre de 2021
Horari: de 9 h a 12 h

Segon exercici
Dia: dilluns, 4 d’octubre de 2021
Horari: de 10 h a 13 h

Els aspirants s’hauran de presentar al lloc de realització de la prova quinze minuts 
abans de l’inici i hauran d’anar proveïts d’un bolígraf de tinta de color negre i l’origi-
nal del DNI, el passaport o el carnet de conduir.

El primer exercici de la primera prova, de caràcter obligatori i eliminatori, con-
sisteix a desenvolupar per escrit dos temes a escollir d’entre els tres que s’extrauran 
per sorteig del temari específic contingut a l’annex A de les bases de la convocatò-
ria. El temps per a fer aquest exercici és de tres hores. La qualificació de l’exercici 
és de 0 a 15 punts, a raó de 7,5 punts per tema. Resten eliminats del procés selectiu 
els aspirants que en aquest exercici no obtinguin un mínim de 7,5 punts.

El segon exercici, de caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a desenvolupar 
per escrit dos temes a escollir d’entre els tres que s’extrauran per sorteig del tema-
ri general contingut a l’annex B de les bases de la convocatòria. El temps per a fer 
aquest exercici és de tres hores. La qualificació de l’exercici és de 0 a 15 punts, a 
raó de 7,5 punts per tema. Resten eliminats del procés selectiu els aspirants que en 
aquest exercici no obtinguin un mínim de 7,5 punts. Qualsevol tema que no hagi es-
tat contestat o que, a criteri del tribunal, mereixi la qualificació de 0 punts comporta 
l’eliminació de l’aspirant.

El tribunal corregirà el segon exercici dels aspirants que hagin superat el primer 
exercici d’aquesta prova.

Per a qualificar cada exercici de la primera prova, el tribunal tindrà en compte el 
rigor i el coneixement dels temes, així com la qualitat de l’exposició escrita tenint en 
compte la claredat, la coherència, la sistematització i la fluïdesa, i també la precisió 
de la terminologia emprada.
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Contra aquest acord es pot interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del Par-
lament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la publicació, en 
virtut dels articles 121 i 122 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del pro-
cediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
El secretari del tribunal
Per delegació (Acord del tribunal de 14 de juliol de 2021)
Josep M. Fernández Ribas, cap de l’Àrea de Selecció i Provisió
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