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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat de Llogateres 
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d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
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Proposta d’audiència en comissió de representants del grup promotor de la iniciativa 
legislativa popular de la Llei 24/2015, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Ali-
ança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC, amb relació a la Proposició 
de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00270/13
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió de la regidora d’Habitatge de  l’Ajuntament de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l’emergència habitacional
352-00271/13
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència en comissió de l’alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, conse-
llera de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i presidenta de l’ens Habitatge Metròpolis 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l’emergència habitacional
352-00272/13
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’una família afectada per 
l’anul·lació del Decret llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habi-
tatge, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer 
front a l’emergència habitacional
352-00273/13
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència en ponència de la presidenta o del responsable en matèria 
d’habitatge de la Taula del Tercer Sector amb relació a la Proposició de llei d’ampli-
ació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00274/13
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència en ponència del portaveu del Sindicat de Llogateres amb rela-
ció a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emer-
gència habitacional
352-00275/13
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència en ponència de la presidenta o d’una representació de la 
Comissió d’Habitatge del Col·legi de Treball Social de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’ampliació de  les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional
352-00276/13
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència en ponència de Guillem Soler Solé, jutge de Primera Instància 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l’emergència habitacional
352-00277/13
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència en ponència de la presidenta o del Grup d’Habitatge i Salut de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d’ampli-
ació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00278/13
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència en ponència del president o del responsable d’Emancipació 
del Consell Nacional de la Joventut amb relació a la Proposició de llei d’ampliació 
de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00279/13
Sol·licitud 50

Proposta d’audiència en ponència de Martí Batllori, jurista especialitzat en habitatge, 
amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional
352-00280/13
Sol·licitud 50
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Habitat International Coa-
lition amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer 
front a l’emergència habitacional
352-00281/13
Sol·licitud 50

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del grup promotor de la inicia-
tiva legislativa popular de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb relació a la Proposició 
de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00282/13
Sol·licitud 50

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Bosch Meda, redactor del Pla territorial 
sectorial d’habitatge i cap de servei d’Habitatge, amb relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00283/13
Sol·licitud 51

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Salt amb 
relació a la Proposició de llei d’ampliació de  les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional
352-00284/13
Sol·licitud 51

Proposta d’audiència en ponència de Carme Trilla Bellart, ex secretària d’Habitatge 
i presidenta de l’Observatori de l’Habitatge i de la Fundació Hàbitat-3, amb relació 
a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergèn-
cia habitacional
352-00285/13
Sol·licitud 51

Proposta d’audiència en ponència de Vicente Pérez Daudí, catedràtic de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00286/13
Sol·licitud 51

Proposta d’audiència en ponència de Joan Manuel Abril Campoy, professor titular 
de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00287/13
Sol·licitud 52

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’Ad-
ministradors de Finques de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ampliació 
de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00288/13
Sol·licitud 52

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Cambres de 
la Propietat Urbana de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00289/13
Sol·licitud 52

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legi 
d’Agents de la Propietat Immobiliària amb relació a la Proposició de llei d’ampliació 
de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00290/13
Sol·licitud 52

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Promotors 
de Catalunya (APCE) amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00291/13
Sol·licitud 53

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca amb relació a la Proposició de  llei d’ampliació de les mesures ur-
gents per fer front a l’emergència habitacional
352-00292/13
Sol·licitud 53
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’observatori DESC amb 
relació a la Proposició de llei d’ampliació de  les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional
352-00293/13
Sol·licitud 53

Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Jover Armengol, economista especialista 
en anàlisi del mercat immobiliari, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00294/13
Sol·licitud 53

Proposta d’audiència en ponència de Sergio Nasarre, catedràtic d’Habitatge de la 
Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les me-
sures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00295/13
Sol·licitud 54

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Sorolla, director de Relacions Instituci-
onals de Sogeviso, amb relació a la Proposició de  llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00296/13
Sol·licitud 54

Proposta d’audiència en ponència de Joan Clos i Matheu, president de l’Associació 
de Propietaris d’Habitatges de Lloguer (Asval), amb  relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00297/13
Sol·licitud 54

Proposta d’audiència en ponència de Sergio Nasarre Aznar, director de la Càtedra 
UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició 
de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00298/13
Sol·licitud 54

Proposta d’audiència en ponència de Carme Trilla Bellart, presidenta de la Fundació 
Hàbitat-3 i presidenta de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge, amb relació a la 
Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional
352-00299/13
Sol·licitud 55

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Cambres de 
la Propietat Urbana de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00300/13
Sol·licitud 55

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca amb relació a la Proposició de  llei d’ampliació de les mesures ur-
gents per fer front a l’emergència habitacional
352-00301/13
Sol·licitud 55

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Raya, catedràtic del Tecnocampus 
de la Universitat Pompeu Fabra, Departament d’Economia i Empresa, amb relació 
a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergèn-
cia habitacional
352-00302/13
Sol·licitud 55

Proposta d’audiència en ponència de Jesús Albert Magallón i Mora, representant 
del Sindicat Llogateres del Penedès, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació 
de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00303/13
Sol·licitud 56

Proposta d’audiència en ponència de Glòria Rubio Casas, ex  regidora d’Habitatge 
de l’Ajuntament de Sabadell, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les 
mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00304/13
Sol·licitud 56
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Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Agricultura i Ramaderia da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè 
informi sobre el nou decret d’ordenació ramadera
356-00091/13
Sol·licitud 56

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació de propietaris de 
la zona d’especial protecció per als ocells Secans de Balaguer davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre qües-
tions relacionades amb la zona de reg del canal Algerri-Balaguer i la zona d’especial 
protecció per als ocells de Balaguer
356-00093/13
Sol·licitud 56

Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern a Girona davant la Comis-
sió d’Educació perquè informi sobre el cessament del director territorial d’Educació 
a Girona
356-00094/13
Sol·licitud 57

Sol·licitud de compareixença de l’ex director territorial d’Educació a Girona davant 
la Comissió d’Educació perquè informi sobre el seu cessament
356-00095/13
Sol·licitud 57

4.88. Consells assessors del Parlament

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

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
414-00002/13
Designació de membres 57

4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Lourdes Ciuró i Buldó
Presentació 58
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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 per a la internalització del transport sanitari
202-00018/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 11194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei per la internalització del transport sanitari

Exposició de motius

I
Els serveis públics i per tant el sector públic català és l’eix vertebrador perquè 

qualsevol societat pugui tenir una actuació positiva en relació a remoure els obsta-
cles que suposa una realitat socioeconòmica profundament desigual i que moltes 
vegades expressa discriminacions.

La sanitat i tantes altres expressions dels serveis públics a la societat no es poden 
entendre sense l’impuls del poder públic. El transport sanitari es transforma en mol-
tes ocasions en la primera porta d’entrada del sistema sanitari. Per tant, un transport 
sanitari públic, universal i gratuït és un element determinant per una sanitat pública 
de qualitat.

També el sector públic és un motor econòmic i social fonamental tant directe 
com indirecte. Segurament l’expressió de la Crisi de la Covid-19 ha fet veure de la 
manera més crua la importància dels serveis públics i la necessitat que tinguem un 
sector públic català fort.

Si hi ha una peça clau o essencial als serveis públics aquesta és la dels treballa-
dors i les treballadores que en formen part. No hi ha sector públic català sense tre-
balladors i treballadores i, difícilment, hi pot haver un sector públic de qualitat en 
base a treballadors i treballadores precàries.

El model de gestió coordinat pel Servei d’Emergències Mèdiques, SA (SEM, 
SA), superant l’anterior realitat en la qual el Transport Sanitari no Urgent era coor-
dinat pel Servei Català de la Salut (Catsalut) però no l’urgent, no ha estat un proble-
ma sinó un encert.

El que sí que ha estat un fracàs ha estat el model de gestió per empreses privades 
del transport sanitari urgent i no urgent. Sens dubte són diferents les perspectives 
que ens porten a veure una realitat de model de gestió insuficient, ineficient i perju-
dicial per usuàries i treballadores.

Hem pogut veure com el servei com a tal s’ha desenvolupat per la majoria de les 
empreses incomplint els plecs i el contracte que els atribuïa la gestió. Aquesta carac-
terització s’expressa quantitativament després d’analitzar les dades del Departament 
de Salut: increment d’un 78% de les reclamacions d’usuàries, manca de coordinació 
entre unitats centrals i territori, empitjorament del sistema d’assistència, envelliment 
de la flota de vehicles i mala gestió de les rutes programades. Si a això, a la vegada, 
també hi afegim el reconeixement que fa el Departament de Salut sobre les penali-
tats imposades a les empreses adjudicatàries tindríem, simplement per un període 
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que va des del final del 2015 fins al final de 2018, vuitanta-vuit penalitats derivades 
de seixanta-set expedients, per un valor d’1.073.264,00 euros i el que això arriba a 
significar respecte el grau d’incompliments. Hauríem de tenir clar que aquests no 
són tots els incompliments sinó la suma dels que s’han derivat actuacions per part 
del Departament de Salut, perquè les irregularitats han estat i són moltes més. I quan 
parlem d’irregularitats ens referim a insuficiències i ineficiències en el servei públic 
de transport sanitari gestionat per empreses privades que repercuteixen o poden re-
percutir en la salut de les persones i el funcionament del sistema sanitari públic.

Hem de parlar també d’un alt de nivell d’inequitat de la prestació del servei si 
fem la comparativa entre diferents territoris de Catalunya. Això ha estat especial-
ment profund en la prestació del servei a les Terres de l’Ebre, en alguns supòsits ar-
ribant a donar-ser el servei per part de taxis i d’altres per insuficiència del servei que 
ha tingut lloc en aquest territori per part de les empreses que gestionen el mateix.

Pel que fa a les condicions laborals dels treballadors i les treballadores que pres-
ten el servei s’ha desenvolupat una realitat de baixos salaris, ritmes de treball no 
desitjables i incompliment de la normativa laboral. Aquestes circumstàncies han 
obligat els sindicats a convocar diferents vagues davant els múltiples incompliments 
i les insuportables condicions laborals. Hem d’agrair als treballadors i les treballa-
dores que, més enllà dels incompliments empresarials, ells i elles han desenvolupat 
el servei públic amb la màxima professionalitat.

II
Aquesta realitat del sector del transport sanitari públic urgent i no urgent ha 

comportat que les dues darreres legislatures s’hagi preguntat i interpel·lat al Govern, 
Departament i Consellera sobre la situació del mateix, a la vegada que s’hagin de-
batut i aprovat diferents Propostes de Resolucions i Mocions.

Concretament la Moció 17/XI sobre el transport públic i l’atenció de les urgèn-
cies i emergències mèdiques, i la Resolució 285/XI sobre les actuacions per a un nou 
model de gestió del Sistema d’Emergències Mèdiques, on s’insta el Govern a avan-
çar cap a la gestió, titularitat i provisió públiques del transport sanitari.

També l’any 2019 el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 82/XII a la qual 
hi ha un punt on diu que s’ha de preparar el procés d’internalització de la gestió dels 
serveis de prestació del transport sanitari i que una vegada finalitzades les adjudica-
cions actuals, s’ha d’iniciar, si no s’ha fet efectiu abans, la gestió i la provisió pública.

Per tant l’objecte central de la present llei ja ha estat aprovat al Parlament de Ca-
talunya a la referida Moció: «b) Preparar el procés d’internalització de la gestió dels 
serveis de prestació del transport sanitari de Catalunya. Una vegada finalitzades les 
adjudicacions actuals s’ha d’iniciar, si no s’ha fet efectiu abans, la gestió i la provisió 
pública.» Així fins i tot al Parlament de Catalunya s’ha acordat que la gestió privada, 
indirecte, ha de finalitzar i passar a gestió i provisió pública.

L’article 19 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Naci-
onal de Salut, estableix la prestació de transport sanitari i preveu que es faciliti d’acord 
amb les normes que s’estableixin per a les administracions sanitàries competents.

El Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, estableix la Cartera de serveis 
comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització, 
preveu en l’annex VIII la prestació de transport sanitari.

El transport sanitari és una prestació que s’ha de dur a terme de forma coordina-
da i integrada amb el funcionament del sistema sanitari. El transport sanitari s’ha de 
portar a terme mitjançant els procediments i protocols que garanteixin la correcta 
ordenació de la demanda, idònia utilització dels recursos, respecte al principi d’i-
gualtat en l’accés i l’ús adequat i responsable, i la no utilització abusiva o desviada.

Sense perjudici del que preveu la Cartera de serveis comuns de transport sanitari 
pel que fa al transport sanitari no assistit i al transport sanitari assistit, a l’efecte de 
l’accés a la prestació del transport sanitari en l’àmbit del Catsalut, el transport sani-
tari es classifica en Transport sanitari urgent i Transport sanitari no urgent.
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En data 3 de febrer de 2014 es va formalitzar un encàrrec de gestió del Catsalut 
a l’empresa pública SEM, SA amb l’objecte de portar a terme la gestió, la coordina-
ció, el control i el seguiment del servei del transport sanitari a Catalunya. L’empresa 
pública SEM, SA, és mitjà propi instrumental. Catsalut i SEM, SA van subscriure 
el corresponent encàrrec de gestió, pel qual el primer encarrega al segon la gestió 
íntegra del servei públic de transport sanitari a Catalunya, així com el control de 
la gestió dels contractes. A aquest encàrrec de gestió es va subscriure una addenda 
entre el Catsalut i SEM, SA, en data 14 d’abril de 2015, referent al seguiment de la 
facturació i a l’abonament de la prestació dels serveis, prorrogada en data 31 de de-
sembre de 2015.

Els darrers anys es van subscriure contractes entre el Catsalut, SEM, SA, i mer-
cantils privades, per la realització de la gestió de serveis de transport sanitari en la 
modalitat urgent i no urgent a Catalunya.

Són tots aquests elements als que hem fet referència, la voluntat d’exercir expres-
sions de sobirania i la necessària aposta per la millora dels servei públic de transport 
sanitari el que porta a l’objecte de la present llei: la internalització del transport sa-
nitari de Catalunya en modalitat urgent i no urgent del qual l’empresa pública SEM, 
SA té l’encàrrec del Catsalut per dur a terme la gestió, la coordinació, el control i el 
seguiment i que es gestiona de manera indirecta a través d’empreses privades.

III
Amb la finalització dels contractes de gestió de serveis del transport sanitari ur-

gent i no urgent que fins ara es realitzava per empreses privades les referides activi-
tats passaran a ser gestionades per la societat de caràcter mercantil SEM, SA.

Si bé amb la finalització dels contractes de gestió l’activitat passarà a realitzar-se 
pel SEM, SA tampoc es prorrogarà cap contracte. El no prorrogar cap dels contrac-
tes de gestió de serveis de transport sanitari urgent o no urgent no suposa l’obligació 
legal de realitzar informes sobre interès públic o eficiència o eficàcia. Encara que els 
informes no són legalment obligatoris en aquests supòsits, al no trobar-nos davant 
rescats sinó reversió, amb l’objectiu d’aportar més transparència al procés l’ens de 
l’Administració titular del servei públic de transport sanitari els realitzarà.

La norma recupera la gestió pública amb la finalització dels contractes de gestió 
privada, no estem davant d’un rescat encara així aquesta llei també vol donar màxi-
ma seguretat jurídica a diferents aspectes que poden generar discussió derivats del 
procés d’internalització.

En primer lloc, pel que fa al que és l’essència del servei, els treballadors i les 
treballadores. Els i les mateixes si bé en aplicació de normativa laboral han de ser 
subrogades, hem volgut que el procés de successió empresarial trobi, també, origen 
en aquesta llei. És a dir, que més enllà que pugui existir normativa laboral que faci 
obligatòria la subrogació i convenis col·lectius que també ho imposin, troba també 
origen en la present llei. Recordem que per la naturalesa jurídica del SEM, SA, so-
cietat de caràcter mercantil, les relacions laborals mantindran la mateixa naturalesa.

En segon lloc, pel que fa als bens mobles i immobles els quals a dia d’avui for-
men part de la gestió del servei, es deixa clar que no existeix cap mena d’obligació 
d’adquisició, si bé tampoc cap impediment per incorporar-los igual que qualsevol 
altres bens que puguin ésser destinats al nou servei.

Un dels elements també fonamentals en la recuperació de la gestió pública és 
que no suposarà un increment de despesa comptable. Allò que els Pressupostos de 
la Generalitat dediquen al Departament de Salut no augmentarà pel nou servei, de la 
mateixa manera que allò que es consigna per part de Departament de Salut al Siscat 
per fer efectiu el servei tampoc s’incrementarà. Així hem volgut diferenciar el que 
és dotar al SEM, SA d’un pressupost on es contempli la gestió directa del servei i 
que això no augmenta el Pressupost de la Generalitat o el del Departament de Salut. 
Encara així hem previst a la Disposició Addicional Segona que si hagués efectes de 
la mateixa que comportessin la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos 
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de la Generalitat, produirien efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pres-
supostos corresponents a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entra-
da en vigor d’aquesta llei.

La Disposició addicional primera és de contingut purament tècnic en la que es 
realitzen modificacions als estatuts societaris del SEM, SA, a fi i efectes d’explicitar 
a objecte social i funcions el transport sanitari urgent i no urgent.

Correspon a la Generalitat, en matèria de sanitat i salut pública, la competència 
exclusiva sobre l’organització, el funcionament intern, l’avaluació, la inspecció i el 
control de centres, serveis i establiments sanitaris (art. 162.1 EAC). De la mateixa 
manera correspon a la Generalitat, en aquest cas, la competència compartida en els 
àmbits de l’ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i l’execució de les 
prestacions i els serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut mental de caràcter públic 
en tots els nivells i per a tots els ciutadans. (art. 162.3 a. EAC).

Finalment, pel que fa a la present norma, estem davant d’una regulació que de-
mana tramitació amb màxima celeritat: el sistema de gestió privada s’ha demostrat 
fracassat i finalitza en breu els primers contractes. També en aquest sentit la simpli-
citat de la tramitació ho permet: 6 articles, 2 disposicions addicionals, 1 disposició 
transitòria i 1 disposició final.

Proposició de llei

Article 1. Objecte de la llei
És objecte d’aquesta llei la internalització del transport sanitari de Catalunya en 

modalitat urgent i no urgent del qual l’empresa pública SEM, SA té l’encàrrec del 
Catsalut per dur a terme la gestió, la coordinació, el control i el seguiment.

Article 2. Àmbit subjectiu
La present norma resulta d’aplicació al transport sanitari de Catalunya, ja sigui 

urgent o no urgent titularitat del Catsalut que encarregada al SEM, SA la seva ges-
tió, la coordinació, el control i el seguiment.

L’acord d’internalització resultarà d’aplicació al transport sanitari que el SEM, 
SA té encarregat per part del Catsalut i que ve sent gestionat de manera indirecte 
per empreses privades.

Article 3. Internalització de la gestió del transport sanitari urgent 
i no urgent titularitat del Catsalut amb encàrrec al SEM i gestionat 
de manera indirecte per empreses privades
Amb la finalització dels contractes de gestió de serveis del transport sanitari ur-

gent i no urgent que fins ara es realitzava per empreses privades les referides activi-
tats passaran a ser gestionades per la societat mercantil SEM, SA.

El SEM, SA que és en virtut d’un encàrrec de gestió del Catsalut titular de la co-
ordinació, control i seguiment del servei de transport sanitari de Catalunya passarà 
a realitzar l’activitat de transport sanitari urgent i no urgent.

Si bé amb la finalització dels contractes de gestió l’activitat passarà a realitzar-se 
pel SEM, SA tampoc es prorrogarà cap contracte. El no prorrogar cap dels contrac-
tes de gestió de serveis de transport sanitari urgent o no urgent no suposa l’obligació 
legal de realitzar informes sobre interès públic o eficiència o eficàcia. Encara que 
els informes no són d’obligació legal, al no trobar-nos davant rescats sinó reversió, 
amb l’objectiu d’aportar més transparència al procés l’ens de l’Administració titular 
del servei públic de transport sanitari els realitzarà.

Article 4. Inexistència d’obligació adquirir els bens mobles 
i  immobles
Amb la finalització de contracte de gestió no existiria per part del SEM, SA ni 

del Catsalut obligació d’adquirir els elements materials amb els quals es realitzava 
el servei públic de transport sanitari urgent i no urgent.
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En la configuració del nou servei de gestió pública del servei de transport sani-
tari es podrà adquirir els bens materials utilitzats en el contracte de gestió igual que 
els de qualsevol altres.

Article 5. Crèdits pressupostaris
Atenent que hi ha subrogació dels treballadors i les treballadores així com la 

necessària adquisició dels bens materials pel desenvolupament del servei públic de 
transport sanitari urgent i no urgent s’haurà de dotar de manera suficient el Pressu-
post de SEM, SA.

A aquest efecte, s’han de transferir els crèdits pressupostaris corresponents que 
siguin necessaris.

Article 6. Traspàs de personal
El SEM, SA vindrà obligat per la present llei a la subrogació del personal que 

prestava el servei públic de transport sanitari urgent i no urgent de Catalunya con-
tractat per empreses privades.

Si hagués treballadors i treballadores del sector públic català que ocupin llocs de 
treball les funcions dels quals mitjançant aquesta llei passaran a ser desenvolupats 
pel SEM, SA, podran ser objecte de traspàs si els mateixos no s’oposen.

En tot cas, el traspàs o subrogació de personal al SEM, SA, s’ha de produir 
d’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei de l’Estatut dels treballadors i el 
conjunt de la Directiva de la Unió Europea 2001/23/CE.

Disposició addicional primera. Estatuts de societat mercantil Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA
S’addiciona al punt 2 de l’article «4» l’Acord GOV/214/2010, de 16 de novembre, 

pel qual s’aprova el nou text dels estatuts de SEM, SA, amb la següent redacció: 
«Expressament formen part de l’objecte social la gestió del transport sanitari ur-

gent i no urgent titularitat del Catsalut.»

S’addiciona a l’apartat «i» de l’article «5» l’Acord GOV/214/2010, de 16 de no-
vembre, pel qual s’aprova el nou text dels estatuts de SEM, SA, amb la següent 
redacció: 

«Expressament la gestió del transport sanitari urgent i no urgent titularitat del 
Catsalut»

Disposició addicional segona. Sobre la realització de despeses a càrrec 
als Pressupostos de la Generalitat
Aquesta norma no suposa la realització de despeses amb càrrec a Pressupostos 

de la Generalitat. El que fins ara era Pressupost destinat al Departament de Salut i 
al Catsalut pel servei públic de transport sanitari gestionat per empreses privades 
serà destinat a partir del procés d’internalització a la gestió que farà el SEM, SA.

Si hagués efectes de la mateixa que eventualment comportessin la realització de 
despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produirien efectes a partir 
de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponents a l’exercici pressupos-
tari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició transitòria primera. Règim d’entrada en vigor 
de  la  internalització de la gestió
Als efectes d’internalització de l’article 3 es prendrà en consideració tots aquells 

contractes que no hagin finalitzat la seva vigència temporal en el moment de vigèn-
cia de la present norma.

Aquells contractes que es puguin trobar en un nou procés d’adjudicació els hi re-
sultarà d’aplicació si la mateixa no existeix en el moment de vigència de la present 
norma.
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Disposició Final. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Laia Estrada Cañón, diputada, GP CUP-NCG

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 16/2021, del 13 de juliol, d’aprovació de mesures urgents 
d’ordenament del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya
203-00006/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 11630 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.07.2021

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de juliol de 2021, ha pres 
coneixement del Decret llei 16/2021, del 13 de juliol, d’aprovació de mesures ur-
gents d’ordenament del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya, publicat 
al DOGC 8458, de 15.07.2021, 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 16.07.2021.

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

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 13 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 SIG21E-

CO1337 - Projecte de decret llei d’aprovació de mesures urgents d’ordenament del 
joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 16/2021, de 13 de juliol, d’aprovació de mesures urgents 
d’ordenament del joc de loteria reservat a 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 
L’article 141.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix la competència 

exclusiva a la Generalitat de Catalunya en matèria de joc si l’activitat s’acompleix 
exclusivament a Catalunya.

La Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, té per objecte regular, per l’àmbit terri-
torial de Catalunya, totes les activitats relatives a casinos, a joc i apostes, de confor-
mitat amb el marc estatutari. Entre d’altres, l’article 3, en concordança amb la dis-
posició final tercera d’aquest text legal estableix que l’aprovació del Catàleg de joc i 
apostes correspon al Govern.

Mitjançant l’article 5.2 del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del catà-
leg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planifi-
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cació, s’estableixen les modalitats admeses en el joc de loteria que són les següents: a) 
sorteig; b) sorteigs subjectes a dues variables; c) loteria presortejada; i d) loteria mixta.

L’article 5.1 del Decret 240/2004, de 30 de març, atribueix a l’Entitat Autònoma 
de Jocs i Apostes de la Generalitat l’organització i gestió de la loteria, com a joc 
d’atzar, sense perjudici de les competències que puguin correspondre a altres orga-
nismes. I l’article 2 de la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de l’Entitat Autòno-
ma de Jocs i Apostes de la Generalitat, estableix que aquesta entitat té al seu càrrec 
l’organització, la gestió directa i la comercialització dels jocs que les disposicions 
legals reserven a la gestió de la Generalitat de Catalunya, i també la recaptació per 
compte de la Generalitat dels ingressos públics derivats d’aquesta activitat i el paga-
ment dels premis que s’estableixen.

L’apartat 3 de l’article 127 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les ins-
tal·lacions que incideixen en el medi ambient, té per objecte la derogació de la dispo-
sició addicional única de la Llei 5/1986, del 17 d’abril, de creació de l’Entitat Autò-
noma de Jocs i Apostes de la Generalitat, que queda substituïda per tres disposicions 
addicionals.

El nou text de la disposició addicional primera de la Llei 5/1986, de 17 d’abril, 
preveu la transformació de l’EAJA en societat anònima unipersonal.

Per l’Acord GOV/70/2020, de 2 de juny, s’inicia el procés de transformació de 
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat en una societat anònima uni-
personal.

Mitjançant l’Acord GOV/84/2021, de 15 de juny, s’aprova la transformació de 
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat en societat anònima de na-
turalesa unipersonal, s’aprova la constitució de la societat Loteries de Catalunya, 
SAU, i se n’aproven els Estatuts.

De conformitat amb l’article 7.2 dels Estatuts de Loteries de Catalunya, SAU, la 
societat inicia les seves operacions socials l’1 de juliol de 2021.

Es té en compte l’escriptura pública de constitució de la societat anònima Loteri-
es de Catalunya, SAU i el nomenament del Consell d’Administració, de 18 de juny 
de 2021, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en data 1 de juliol de 2021, 
volum 47896, foli 65, full 585715, inscripció 1.

En aquests moments, és urgent i necessari adoptar un seguit de mesures extraor-
dinàries amb la finalitat d’adequar l’activitat del joc de loteria reservat a la Genera-
litat de Catalunya a la nova forma jurídica i organitzativa de l’entitat que té encoma-
nada aquesta activitat, a l’efecte que la pugui realitzar.

El Decret llei s’estructura en tres capítols, vuit articles, una disposició addicio-
nal, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i sis disposicions finals.

El capítol I està integrat per dos articles que determinen que Loteries de Catalu-
nya, SAU és l’entitat que té encomanada l’organització i la gestió del joc de loteria, 
per compte de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els Estatuts que la 
regeixen i la resta de legislació d’aplicació, i que garanteixen, amb una norma amb 
rang de llei, la impossibilitat de transmissions o altres operacions societàries que 
poguessin permetre l’entrada de capital privat en la societat.

El capítol II aborda la regulació, amb vocació de permanència i amb norma amb 
rang de llei, els aspectes essencials relatius a la gestió dels ingressos públics de ti-
tularitat de l’Administració de la Generalitat que s’obtenen de la comercialització 
de jocs. Així mateix, s’hi inclouen determinades previsions relatives a la destina-
ció dels ingressos públics obtinguts per la comercialització de la loteria a progra-
mes, inversions i actuacions que promoguin la prosperitat i la cohesió social.

El capítol III té l’objecte d’adequar el règim de comercialització i de distribució 
de la loteria a la forma jurídica de societat mercantil de Loteries de Catalunya, SAU. 
En concret, s’hi regulen les relacions jurídiques de la nova societat amb els subjec-
tes de la seva xarxa comercial i les persones jurídiques col·laboradores en la distri-
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bució de la loteria col·lectiva, que ara s’organitzaran a través de contractes, amb ple 
respecte als principis que regeixen la contractació pública d’aplicació a la societat, 
i tot preservant els drets dels titulars de les autoritzacions per comercialitzar loteria 
que hagin estat atorgades per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

La disposició addicional introdueix mesures organitzatives a fi d’interpretar les 
referències que la normativa sectorial del joc de loteria vigent efectua a l’Entitat 
Autò noma de Jocs i Apostes de la Generalitat i als seus òrgans de govern, a partir 
de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei.

La disposició transitòria primera estableix els drets dels titulars de les autoritza-
cions per comercialitzar loteria que hagin estat atorgades per l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes i el règim jurídic transitori d’aplicació als títols que esdevinguin vigents 
per opció dels seus titulars. La disposició transitòria segona té per objecte establir el 
règim transitori dels jocs de loteria en funcionament, tenint en compte la simplificació 
dels instruments jurídics per comercialitzar les loteries, que és objecte de la disposició 
final segona, mitjançant la modificació de l’article 5 de la Llei 15/1984, de 20 de març 
del joc. En darrer terme, la disposició transitòria tercera té per objecte establir el règim 
transitori de determinats aspectes relatius a aspectes econòmics de la nova societat.

La disposició derogatòria té per objecte derogar la Llei 5/1986, de 17 d’abril, 
de creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, el Decret 
108/2012, de 2 d’octubre, d’organització, estructura i funcionament de l’Entitat Au-
tònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, així com les disposicions necessàries 
del Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per 
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, aprovat pel Decret 339/2011, de 17 de maig, i 
del Decret 116/220, de 6 d’octubre, del Reglament de la loteria col·lectiva i de modi-
ficació de diversos decrets en matèria de joc, tenint en compte la impossibilitat que 
Loteries de Catalunya, SAU atorgui autoritzacions administratives als subjectes que 
integren la seva xarxa comercial i a les persones jurídiques col·laboradores que dis-
tribueixin loteria col·lectiva, atesa la seva naturalesa d’entitat mercantil.

En darrer terme, per raó de seguretat jurídica, la disposició derogatòria preveu la 
derogació diferida dels preceptes dels reglaments específics dels jocs de loteria que 
esdevinguin inaplicables amb motiu de l’atorgament d’autoritzacions administrati-
ves que puguin modificar els jocs de loteria en funcionament.

La disposició final segona té per objecte introduir les modificacions imprescin-
dibles i necessàries en la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, atès que aquest text 
legal no contenia cap disposició específica respecte del règim del joc de les loteries 
reservat a la Generalitat de Catalunya.

En primer lloc, les modificacions de la Llei del joc tenen per objecte l’atribució 
de la reserva del joc de loteria a Loteries de Catalunya, SAU de l’organització i la 
gestió de la loteria, per compte de la Generalitat, l’establiment de la regulació mit-
jançant una ordre dels aspectes essencials del joc de la loteria, així com la simplifi-
cació dels instruments jurídics necessaris per comercialitzar les loteries, amb voca-
ció homogeneïtzadora amb el règim jurídic d’aplicació als operadors del mercat de 
loteries d’àmbit estatal.

La disposició final tercera modifica el Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Ca-
talunya i els criteris aplicables a la seva planificació, aprovats pel Decret 240/2004, 
de 30 de març, tenint en compte la naturalesa jurídica d’instrument planificador del 
Catàleg de jocs, i per tal que reculli l’atribució a Loteries de Catalunya, SAU de 
l’organització i gestió de la loteria reservada a la Generalitat de Catalunya. La dis-
posició final quarta modifica el Reglament de la loteria col·lectiva aprovat pel Decret 
116/2020, de 6 d’octubre, ateses les singularitats de la distribució d’aquest joc de lo-
teria i, que encara no s’ha iniciat la seva comercialització.

La disposició final cinquena conté les habilitacions necessàries per al desplega-
ment de les previsions d’aquest Decret llei, de conformitat amb el que prescriu l’ar-
ticle 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència i del Govern. En 



BOPC 91
26 de juliol de 2021

3.01.03. Decrets llei 17 

concret, l’apartat 1 d’aquesta disposició habilita la persona titular del departament 
competent en matèria de joc per tal d’aprovar un nou reglament general de loteri-
es que inclogui els aspectes normatius essencials del joc de loteria, en consonància 
amb les disposicions d’aquest Decret llei i les modificacions que s’introdueixen en 
l’article 5 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc. Aquest nou reglament substitui-
rà el Reglament general dels jocs de loteria, organitzats per l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes de la Generalitat, aprovat pel Decret 241/1986, de 4 d’agost, i el Re-
glament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes, aprovat pel Decret 339/2011, de 17 de maig.

Totes les mesures exposades determinen que sigui imprescindible aprovar de 
forma immediata aquest Decret llei per a la consecució dels objectius plantejats per 
tal de mantenir sense interrupció el normal funcionament i comercialització de les 
loteries de la Generalitat, una vegada transformada l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes de la Generalitat en la nova societat, objectiu que no podria ser assolit mit-
jançant la tramitació d’un procediment legislatiu ordinari.

D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legislatives provi-
sionals sota la forma de decret llei en cas d’una necessitat extraordinària i urgent.

En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, a proposta del conseller d’Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia 
del Govern,

Decreto: 

Capítol I. Loteries de Catalunya, SAU

Article 1. Organització i gestió del joc de loteria 
1. El joc de loteria, en les seves diverses modalitats, és organitzat i gestionat, per 

compte de la Generalitat de Catalunya, per Loteries de Catalunya, SAU.
2. L’activitat d’organització i gestió del joc de loteria té com a finalitat l’obtenció 

d’ingressos per ser destinats al finançament d’inversions, programes i actuacions 
que promoguin la prosperitat i la cohesió social, d’acord amb la normativa vigent, 
així com qualsevol altra funció relacionada amb aquestes anteriors que li pugui atri-
buir el Govern de la Generalitat de Catalunya.

Article 2. Loteries de Catalunya, SAU. Règim jurídic i capital social
1. Loteries de Catalunya, SAU es regeix pels seus Estatuts, aprovats per l’Acord 

GOV/84/2021, de 15 de juny, pel text refós de la Llei de societats de capital, apro-
vat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, per la legislació reguladora del 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya, per la legislació vigent en matèria de fi-
nances públiques de Catalunya i per la legislació reguladora de les entitats del sector 
públic, lleis de pressupostos, i la resta de disposicions normatives d’aplicació.

2. Loteries de Catalunya, SAU és una societat de capital, anònima i unipersonal, 
constituïda amb caràcter indefinit, amb tinença íntegra del seu capital social per part 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya o del seu sector públic.

3. La determinació dels ingressos de Loteries de Catalunya, SAU derivats de les 
seves activitats de gestió per compte de la Generalitat es regeixen pel contracte pro-
grama a subscriure entre la societat i l’Administració de la Generalitat.

Capítol II. Ingressos públics de l’Administració de la Generalitat derivats 
de la comercialització de joc de loteria 

Article 3. Gestió dels ingressos públics de l’Administració 
de  la Generalitat
1. Els ingressos que deriven de la contraprestació que dona dret a participar en el 

joc de loteria organitzat i gestionat per Loteries de Catalunya, SAU per compte de 
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la Generalitat de Catalunya, tenen la consideració d’ingressos de dret públic i són de 
titularitat de l’Administració de la Generalitat. La recaptació d’aquests ingressos es 
pot dur a terme pel procediment administratiu de constrenyiment per part de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya.

2. Els ingressos a què fa referència l’apartat anterior que no es destinin a premis 
ni a atendre les despeses de gestió i comercialització del joc de la loteria, queden 
afectats al finançament d’inversions, programes i actuacions que promoguin la pros-
peritat i la cohesió social en els termes que preveu l’article 6.

3. Les quantitats ingressades que excedeixin de les previstes inicialment en l’es-
tat d’ingressos del pressupost de l’Administració de la Generalitat donen lloc a la 
generació de crèdits per atendre el finançament de les esmentades inversions, pro-
grames i actuacions.

Article 4. Fons de premis
Loteries de Catalunya, SAU administra un fons de premis per al pagament de 

premis dels jocs de loteries que organitza i gestiona.

Article 5. Fons de reserva per a la millora de premis 
1. Dels ingressos de dret públic a què fa referència l’article 3.1, Loteries de Cata-

lunya SAU pot constituir i administrar un fons de reserva per a la millora de premis 
per acord del Consell d’Administració de la societat.

2. El fons de reserva per a la millora de premis es pot dotar amb l’import dels 
premis no adjudicats de sortejos anteriors, per acord del Consell d’Administració de 
la societat.

3. El Consell d’Administració de Loteries de Catalunya, SAU acorda el traspàs 
de l’import provinent de premis no adjudicats de sortejos anteriors, que pot desti-
nar-se a millorar els premis d’un o més sortejos determinats, incrementant els im-
ports d’alguna o algunes de les categories de premis o afegint premis extraordinaris 
als de les categories establertes.

4. Els traspassos d’imports al fons de reserva per a la millora de premis es po-
den reintegrar totalment o parcialment al fons del qual provenen, amb l’acord previ 
del Consell d’Administració de la societat, en el cas que no s’adjudiqui, totalment o 
parcialment, l’import dels premis incrementats o afegits.

Article 6. Fons de loteries per a la prosperitat i cohesió social 
1. Es crea el Fons de loteries per a la prosperitat i cohesió social que es nodreix 

dels ingressos públics obtinguts per la comercialització del joc de loteria minorats 
per l’import dels fons de premis i de reserva per a la millora de premis de confor-
mitat amb els articles 4 i 5 i per les despeses de gestió i comercialització del joc de 
loteria.

El Fons de loteries per a la prosperitat i cohesió social es destina al finançament 
d’inversions, programes i actuacions que promoguin la prosperitat i la cohesió so-
cial.

2. El Govern, mitjançant acord, estableix els criteris generals de gestió del Fons 
de loteries per a la prosperitat i cohesió social i determina a quin òrgan de l’Ad-
ministració de la Generalitat se li atribueixen les funcions de gestió d’aquest Fons, 
l’anàlisi de les inversions, els programes i les actuacions que poden accedir al finan-
çament i l’elaboració de proposta d’inversions, programes i actuacions que n’han de 
rebre anualment el finançament.

3. El Govern pot crear, mitjançant acord, un òrgan col·legiat de composició in-
terdepartamental que doni suport a l’òrgan gestor del Fons de loteries per a la pros-
peritat i cohesió social. L’acord de creació d’aquest òrgan ha d’establir la seva com-
posició i el seu règim de funcionament.

4. Amb caràcter anual, el Govern acorda les inversions, els programes i les ac-
tuacions que reben finançament del Fons, a proposta de la persona titular del depar-
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tament de l’Administració de la Generalitat al qual s’adscriu l’òrgan gestor del Fons 
de loteries per a la prosperitat i cohesió social.

5. En tot cas, els departaments i les entitats del sector públic de l’Administració 
de la Generalitat que hagin estat destinataris d’aquest Fons per al finançament de 
les inversions, els programes i les actuacions, han de difondre en els àmbits comu-
nicatius físics o digitals corresponents el finançament obtingut de les loteries de la 
Generalitat de Catalunya.

Capítol III. Activitat de comercialització i de distribució del joc de loteria 

Article 7. Activitat de comercialització i distribució del joc de loteria
1. Loteries de Catalunya, SAU realitza l’activitat de venda i distribució al públic 

del joc de loteria directament, a través de qualsevol canal o mitjà, o mitjançant els 
subjectes que en configuren la xarxa comercial.

2. Les relacions entre Loteries de Catalunya, SAU i els subjectes de la seva xarxa 
comercial s’organitza mitjançant la subscripció de contractes privats, sense perjudici 
dels drets dels titulars d’autoritzacions atorgades per l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes de la Generalitat.

3. La relació entre Loteries de Catalunya, SAU i les persones jurídiques col·la-
boradores en la distribució de la loteria col·lectiva serà objecte d’un contracte privat 
que contindrà els aspectes necessaris relatius a la col·laboració no onerosa en les 
operacions de distribució de bitllets.

4. L’adjudicació dels contractes que tinguin per objecte la gestió i la comercialit-
zació del joc de loteria s’ha d’ajustar a les regles que determina la legislació de con-
tractes del sector públic per a l’adjudicació de contractes per les entitats que no te-
nen el caràcter de poders adjudicadors, que garanteixin l’efectivitat dels principis de 
publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

5. Els contractes subscrits amb els agents de la xarxa comercial de Loteries de 
Catalunya, SAU han de contenir les condicions i els termes relatius a l’organització 
i comercialització del joc de loteria.

6. Les persones integrants de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya, 
SAU tenen dret a obtenir una comissió o contraprestació econòmica per la venda de 
bitllets de loteria i la gestió del pagament de premis.

7. El Consell d’Administració de Loteries de Catalunya, SAU determina les co-
missions o contraprestacions econòmiques a percebre per les persones integrants de 
la xarxa comercial, d’acord amb la normativa general de comercialització del joc de 
loteria, els reglaments tècnics de les loteries, i els títols d’autorització o els contrac-
tes corresponents.

8. El contracte programa a subscriure entre l’Administració de la Generalitat i 
Loteries de Catalunya, SAU ha de determinar mecanismes de control i de seguiment 
dels acords adoptats pel Consell d’Administració en relació amb la concreció de les 
comissions o contraprestacions econòmiques a percebre per la seva xarxa comercial.

Article 8. Atribució excepcional de competències administratives 
relatives a la gestió de títols d’autorització per a la comercialització 
de  la xarxa comercial a Loteries de Catalunya, SAU
1. S’atribueix, de manera excepcional, a Loteries de Catalunya, SAU l’exercici de 

les competències administratives necessàries per gestionar els títols d’autorització 
per a la comercialització de la xarxa comercial que restin vigents en els termes i les 
condicions de la disposició transitòria primera.

2 L’exercici de les potestats administratives que deriven d’aquesta atribució ex-
cepcional el durà a terme el personal de Loteries de Catalunya, SAU, amb excepció 
de les potestats de caràcter sancionador previstes per la legislació vigent en matè-
ria de joc, que les exercirà l’òrgan competent del departament competent en matèria 
de joc de l’Administració de la Generalitat.
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Disposició addicional
Referències normatives a l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat 

i als seus òrgans de govern
1. Totes les referències que les disposicions i resolucions vigents efectuen a l’En-

titat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat s’han d’entendre fetes a Loteries 
de Catalunya, SAU.

2. Totes les referències que les disposicions i resolucions vigents que s’efectuen al 
Consell d’Administració o a altres òrgans de govern de l’Entitat Autònoma de Jocs 
i Apostes de la Generalitat s’han d’entendre fetes al Consell d’Administració de Lo-
teries de Catalunya, SAU.

Disposicions transitòries

Primera. Drets dels subjectes que integren la xarxa comercial de 
l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat i règim jurídic 
d’aplicació a les autoritzacions que restin vigents
1. Les persones que siguin titulars d’autoritzacions d’agents de venda o d’opera-

dora comercial que hagin estat atorgades per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 
de la Generalitat poden seguir comercialitzant les loteries en els termes i condicions 
de les autoritzacions vigents, fins a la defunció, jubilació, renúncia o cessament de 
la persona titular, llevat que sol·licitin, en el termini de dos anys des de l’entrada 
en vigor d’aquest Decret llei, l’aplicació del règim de vinculació a què fa referència 
l’article 7.2.

2. Les autoritzacions administratives per a la comercialització del joc de loteria 
que hagin estat atorgades per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Genera-
litat i que continuïn vigents per decisió dels seus titulars es regiran, fins a la seva 
extinció, respecte de les seves obligacions, dels seus efectes, renovació, modificació, 
ineficàcia pel Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestio-
nats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, aprovat pel Decret 
339/2011, de 17 de maig o la normativa que el substitueixi.

Segona. Règim transitori dels jocs de loteria en funcionament 
1. Els jocs de loteria en funcionament es regeixen, pel que fa als seus aspectes 

específics, pels reglaments que es detallen tot seguit: 
– Reglament de la loteria denominada Trio, organitzada per l’Entitat Autònoma 

de Jocs i Apostes, aprovat pel Decret 313/1988, de 17 d’octubre.
– Reglament de la loteria denominada Loto Express, organitzada per l’Entitat 

Autònoma de Jocs i Apostes, aprovat pel Decret 315/1992, de 14 de desembre.
– Reglament de la loteria denominada Supertoc, organitzada per l’Entitat Au-

tònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, aprovat pel Decret 285/1994, de 4 de 
novembre.

– Reglament de la Lotto 6/49 i de les seves variants, aprovat pel Decret 119/2009, 
de 28 de juliol.

– Reglament de la loteria passiva, organitzada i gestionada per l’Entitat Autòno-
ma de Jocs i Apostes de la Generalitat, aprovada pel Decret 149/2013, de 9 d’abril.

– Reglament de la loteria Loto Ràpid, aprovat pel Decret 89/2017, d’11 de juliol.
– Reglament de la loteria col·lectiva, aprovat pel Decret 116/2020, de 6 d’octubre.
2. La modificació dels jocs de loteria en funcionament requereix la sol·licitud i 

l’atorgament d’autorització administrativa per a la seva comercialització d’acord amb 
els apartats 5 i 6 de l’article 5 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc i, si escau, 
de l’adopció de l’acord del Consell d’Administració de Loteries de Catalunya, SAU a 
què fa referència l’apartat 7 de l’article 5 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc.

La resolució d’autorització del joc objecte de modificació ha de contenir una dis-
posició que faci efectiva la derogació del reglament específic del joc afectat, de con-
formitat amb l’apartat 5 de la disposició derogatòria.
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Tercera. Règim transitori dels règim econòmic de Loteries de Catalunya, 
SAU 
1. Mentre que la societat Loteries de Catalunya, SAU realitza la tramitació del 

que és necessari per a l’inici de l’activat i, com a màxim, fins al 30 de setembre de 
2021, l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat manté la seva activitat 
per atendre el pagament dels premis, així com de la gestió ordinària de la comercia-
lització dels jocs i del seu personal.

2. La determinació dels ingressos de la societat transformada derivats de les se-
ves activitats de gestió per compte de la Generalitat, mentre no s’aprovi el contrac-
te programa corresponent, es farà aplicant els criteris emprats per al càlcul de les 
aportacions que la Generalitat de Catalunya ha estat fent a l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes.

3. El sistema de registre comptable i pressupostari de l’Entitat Autònoma de Jocs 
i Apostes de la Generalitat es mantindrà fins a l’aprovació del contracte programa i 
com a mínim fins al 31 de desembre del 2021.

Disposició derogatòria 
Es deroguen: 
1. La Llei 5/1986, de17 d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apos-

tes de la Generalitat.
2. El Decret 108/2012, de 2 d’octubre, d’organització, estructura i funcionament 

de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.
3. Els articles 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 del Reglament de comercialització 

dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, 
aprovat pel Decret 339/2011, de 17 de maig.

4. L’apartat j) de la disposició derogatòria i la disposició final segona del Decret 
116/220, de 6 d’octubre, del Reglament de la loteria col·lectiva i de modificació de 
diversos decrets en matèria de joc.

5. S’han d’entendre derogats els reglaments que tenen per objecte la regulació 
específica dels jocs de loteria en funcionament a què fa referència l’apartat 1 de la 
disposició transitòria segona, quan s’adopti la resolució d’autorització que preveu 
l’apartat 2 de la disposició transitòria segona.

Disposicions finals 

Primera. Rang normatiu de determinats preceptes
Les disposicions de naturalesa reglamentària objecte de modificació mitjançant 

aquest Decret llei mantenen el rang reglamentari de decret a tots els efectes.

Segona. Modificació de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc
a) Es modifica l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, 

que queda redactat de la manera següent.
«1. El Departament competent en matèria de joc ha d’aprovar les reglamenta-

cions especials dels jocs i de les apostes inclosos en el Catàleg, les quals han de 
regular els condicionaments i les prohibicions que es consideren necessaris per a 
practicar-los. El joc de la loteria es regula de conformitat amb les previsions dels 
apartats 3 al 7.»

b) S’afegeix un apartat 3 a l’article 5 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, 
que queda redactat de la manera següent: 

«3. Correspon a la persona titular del departament competent en matèria de joc 
regular, mitjançant una ordre, els aspectes generals de la loteria, que ha d’establir: 

»a) Les mesures de joc responsable, de protecció als menors i persones depen-
dents i per a la prevenció del frau i del blanqueig de capitals.

»b) Les condicions i requisits per celebrar sortejos, quan escaigui.
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»c) El règim dels bitllets i les combinacions.
»d) El règim dels premis.
»e) Els drets de les persones participants i els procediments de reclamació.
»f) El règim de comercialització.» 

c) S’afegeix un apartat 4 a l’article 5 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, 
que queda redactat de la manera següent: 

«4. El joc de loteria, en les seves diverses modalitats, es reserva a la Generalitat 
de Catalunya, i és organitzat i gestionat per compte de la Generalitat de Catalunya, 
per Loteries de Catalunya, SAU.»

d) S’afegeix un apartat 5 a l’article 5 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, 
que queda redactat de la manera següent: 

«5. Correspon a la persona titular del departament competent en matèria de joc, 
amb l’informe previ de la direcció general competent en matèria de joc, autoritzar 
la comercialització dels jocs de loteries o modificar l’autorització de jocs en funcio-
nament.

»L’autorització ha de contenir els aspectes següents: 
»a) El percentatge mínim i el màxim destinat a premis.
»b) El règim dels sortejos i, si escau, de les combinacions de números.
»c) El règim de participació i els drets de les persones participants.
»d) Les mesures de joc responsable.
»Les resolució d’autorització dels jocs de loteries i les resolucions de modificació 

d’autorització de jocs en funcionament s’han de publicar al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya i al web corporatiu de Loteries de Catalunya, SAU.»

e) S’afegeix un apartat 6 a l’article 5 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, 
que queda redactat de la manera següent: 

«6. La sol·licitud d’autorització o de modificació d’autorització d’un joc de loteria 
en funcionament ha d’anar acompanyada d’una memòria justificativa i econòmica 
que inclogui un estudi de viabilitat econòmica, el pla de negoci, el pla de comercia-
lització, l’impacte en els jocs de loteries en funcionament i una proposta de mesures 
de joc responsable.»

f) S’afegeix un apartat 7 a l’article 5 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, 
que queda redactat de la manera següent: 

«7. Dins del marc de l’autorització a què es refereix l’apartat 5, el Consell d’Ad-
ministració de Loteries de Catalunya, SAU ha d’acordar els altres aspectes neces-
saris per a la comercialització del joc de loteria, com a mínim, el nom comercial, 
la data dels sortejos, el percentatge destinat a premis dins dels marges establerts, la 
determinació de preus dels bitllets o combinacions les categories de premis i la seva 
distribució, l’interval de números i sèries, si escau, la data d’inici de la comercialit-
zació, i, si escau, la data final, i el lloc de pagament dels premis.

»Aquest Acord s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al web corporatiu de Loteries de Catalunya, SAU.» 

Tercera. Modificació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats 
a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació, 
aprovat pel Decret 240/2004, de 30 de març
Es modifica l’article 5.1 del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i 

dels criteris aplicables a la seva planificació, aprovat pel Decret 240/2004, de 30 de 
març, que passa a tenir el text següent: 

«5.1 Pel que fa a la loteria, com a joc d’atzar, l’organitza la Generalitat de Cata-
lunya per mitjà de Loteries de Catalunya, SAU, a qui correspon l’organització i la 
gestió directa, sense perjudici de les competències que corresponguin a altres orga-
nismes.» 
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Quarta. Modificació del Reglament de la loteria col·lectiva aprovat 
pel Decret 116/2020, de 6 d’octubre
a) S’addiciona un apartat 4 a l’article 8 del Reglament de la loteria col·lectiva, 

amb la redacció següent: 
«4. Les relacions entre Loteries de Catalunya, SAU i les persones jurídiques col-

laboradores serà objecte d’un contracte privat en els termes que disposa l’article 7.3 
del Decret llei 16/2021, de 13 de juliol.»

b) S’addiciona un apartat 5 a la redacció de l’article 8 del Reglament de la loteria 
col·lectiva, amb la redacció següent: 

«5. Les persones jurídiques col·laboradores no formen part de la xarxa comercial 
de Loteries de Catalunya, SAU i han de reunir els requisits següents: 

»a) Que es tracti de persones jurídiques sense ànim de lucre.
»b) Que estiguin inscrites al registre oficial que, per disposició normativa, els 

correspongui.
»c) Que, per disposició normativa o pel que es prevegi en els estatuts o disposi-

cions internes de funcionament, puguin operar en el territori de Catalunya.»

Cinquena. Habilitacions 
1. S’habilita la persona titular del departament competent en matèria de joc per 

tal d’aprovar un nou reglament general de la loteria, mitjançant ordre, que inclogui 
els aspectes a què fa referència l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei 15/1984, de 20 de 
març.

2. Es faculta la persona titular del departament competent en matèria de joc i la 
persona titular de la presidència del Consell d’Administració de Loteries de Catalu-
nya, SAU per impulsar les actuacions necessàries per tal d’implantar les previsions 
d’aquest Decret llei.

Sisena
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 13 de juliol de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Jaume Giró i 

Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Comunicat al secretari del Govern 
2. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 13.7.21 
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008 
4. Informe jurídic 
5. Ordre d’inserció al DOGC 
6. Certificat del Secretari del Govern 
7. Publicació al DOGC de data 15.7.21

N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir quatre membres de la Junta de Govern 
de l’Institut Català Internacional per la Pau
284-00003/13

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 9504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.2021

A la Mesa del Parlament
Benvolguts/des,
Us informem que el 14 de juny de 2021 s’ha reunit el Consell Català de Foment 

de la Pau i ha acordat proposar cinc persones per a l’elecció dels membres de la Jun-
ta de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau, per tal de cobrir les quatre 
vacants actuals de la Junta.

Tal com recull l’article 7 de la Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l’Institut Cata-
là Internacional per la Pau, es tracta de persones de prestigi àmpliament reconegut, 
expertes en aspectes relacionats amb la pau o vinculades a la societat civil orga-
nitzada en aquest àmbit, amb experiència professional en la recerca, el dret inter-
nacional públic, les relacions internacionals, la resolució no violenta de conflictes, 
el foment de la pau 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 diversi-
tat territorial.

Les cinc persones proposades per les vocalies del Consell Català de Foment de 
la Pau són les següents, per ordre de vots obtinguts: 

1. Xavier Masllorens (23 vots)
2. Nour Salameh (23 vots)
3. Óscar Mateas (21 vots)
4. Remei Sipi (18 vots)
5. Rosario Vázquez (7 vots)
A continuació us fem arribar els seus currículums resumits per tal que puguin 

ser estudiats pels grups parlamentaris.
Atentament,

Barcelona, 2 de juliol de 2021
Gabriela Serra i Frediani, presidenta

N. de la r.: El currículum dels candidats pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la seguretat viària dels autocars 
escolars
250-00214/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 10658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari 

d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
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ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la seguretat viària dels 
autocars escolars, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
La majoria de desplaçaments en autocars escolars que es realitzen avui a Catalu-

nya son manifestament insegurs, ja sigui per la manca de mecanismes de retenció o 
per l’ús de sistemes inadequats, com pot ser el cinturó de dos punts o l’ús d’un cin-
turó de tres punts no regulable en alçada o sense un coixí elevador.

El cinturó de dos punts, mecanisme més utilitzat actualment en els autocars es-
colars, mai evita l’impacte del menor contra el seient del davant on xoquen amb sor-
tints rígids com posagots, nanses, tauletes, ganxos o cendrers i els provoca lesions 
severes tant pel mateix impacte com per l’efecte submarí. En el cas que l’autocar 
bolqui, cosa molt habitual en un accident, el cinturó de dos punts no té capacitat per 
retenir-los i surten ejectats del vehicle amb una mort gairebé assegurada.

Les lesions en els menors són tan greus perquè tenen les crestes ilíaques i el 
tòrax menys desenvolupats i, per tant, les vísceres estan menys protegides. També 
perquè hi ha major centre de gravetat per damunt de la cintura (el cap els pesa més) 
amb major risc de lesió medul·lar i menys força muscular i lligamentosa per reduir 
l’impacte. Per tant, un menor no pot viatjar amb les mateixes condicions que un 
adult.

Un menor sense cap mena de retenció multiplica per 5 les possibilitats de patir 
lesions mortals. Per contra, fer ús dels sistemes de retenció infantil (SRI) i dels cin-
turons de tres punts adequadament (regulable en alçada o amb un coixí elevador) 
evita 9 de cada 10 lesions infantils greus o mortals. En aquest sentit, un estudi rea-
litzat pel RACC i Jané sobre la seguretat viària infantil als autocars a Barcelona, 
Madrid i València, detecta que hi ha insuficiències significatives en els sistemes de 
protecció dels autocars, que estan orientats exclusivament a la població adulta, i 
constata que els autocars no ofereixen la protecció òptima per als infants. Així ma-
teix, destaca que hi ha sistemes que milloren la seguretat infantil, com els cinturons 
regulables en alçada, els coixins elevadors ancorats al seient, les butaques amb sis-
temes d’ancoratge o les cadiretes ancorades al respatller de la butaca.

En aquesta mateixa línia, la Societat Catalana de Pediatria confirma que hi ha 
estudis que indiquen que l’ús de cinturó subabdominals amb dos punts pot causar 
lesions greus en cas d’accident, a diferència dels casos en què s’utilitzen sistemes de 
retenció de tres punts. A parer de la Societat Catalana de Pediatria, a més, també 
haurien d’haver-hi coixins elevadors per optimitzar la seguretat dels infants.

La normativa vigent que regula el transport escolar i de menors, però, és ambi-
gua i no garanteix l’ús de sistemes de retenció infantil segurs i adequats a la talla 
i el pes dels infants. Aplicant la normativa actual encara hi ha autocars que poden 
realitzar transport escolar sense cinturó (els matriculats abans de l’any 2007), i la 
gran majoria ho fa amb cinturons de dos punts, doncs és l’opció més econòmica per 
complir la normativa. Com a conseqüència, la majoria de menors que viatgen en au-
tocar avui a Catalunya ho fan sense una subjecció adequada i segura.

Si bé és cert que la probabilitat d’un accident en autocar és significativament 
menor a la d’un accident en vehicle privat, també ho és que el dany causat als nens 
i nenes víctimes d’un accident d’autocar pot ser molt greu si no utilitzen un sistema 
de retenció infantil adequat. Des de l’any 2000 hi ha hagut a Espanya 172 morts en 
20 accidents d’autocar. El més recent a Catalunya és l’accident de Freginals, de l’any 
2016, on van morir 14 adolescents.

El passat mes de gener el Síndic de Greuges també es va pronunciar en aquesta 
direcció, considerant que l’Administració hauria de prioritzar la contractació de ve-
hicles de transport escolar que estiguin dotats de mecanismes de retenció infantil, ja 
que ofereixen millors condicions de seguretat, i va demanar al Departament d’Edu-
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cació que s’adrecés als consells comarcals, o a la resta d’organismes en qui tinguin 
delegada la gestió de servei, perquè el servei de transport escolar sigui prestat per 
vehicles que portin instal·lats mecanismes de retenció infantil i que aquests inclo-
guin prioritàriament cinturons amb tres punts de subjecció.

L’ús inadequat o inexistent dels sistemes de retenció infantil, però, no és l’únic 
risc al que s’enfronten els infants a l’hora de fer ús del transport escolar, ja sigui 
diàriament o en les sortides programades pels centres. Existeix un alt percentatge 
de conductors que condueixen amb presència d’alcohol i drogues al volant, fet que 
es desprèn dels últims informes realitzats per la Direcció General de Trànsit i per 
l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Incrementar i sistematitzar els controls d’alcoholèmia i drogues als conductors 

i conductores d’autocars, especialment abans de les sortides escolars i dels retorns 
de les mateixes.

2. Obrir una línia de subvenció adreçada a empreses d’autocars amb l’objectiu 
d’adequar els sistemes de seguretat dels vehicles al transport de menors, tot priorit-
zant la instal·lació de sistemes de retenció infantil (SRI) ajustats a la seva talla i pes.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP

Proposta de resolució sobre una auditoria de la gestió de la pandèmia
250-00215/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 10665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021

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

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució per auditar la gestió de la 
pandèmia per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El Ple del Parlament del 21 de maig de 2020 va aprovar el Decret Llei 12/2020, 

de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estruc-
tura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia ge-
nerada per la Covid-19.

A més de modificacions tarifaries, el Decret establia que «un cop es doni per fi-
nalitzada la situació d’emergència sanitària, el Servei Català de la Salut haurà d’en-
carregar una auditoria externa de les despeses incorregudes en la prestació de l’ac-
tivitat extraordinària regulada al punt 11 per part de les entitats que no formen part 
del SISCAT, a l’objecte de determinar la valoració econòmica final d’aquesta acti-
vitat».

Al ple monogràfic sobre la reconstrucció de Catalunya davant de l’impacte de la 
pandèmia de la Covid-19 de l’1 de juliol de 2020, també es va aprovar una proposta 
de resolució que incloïa la realització «d’una auditoria de la despesa realitzada per 
a la gestió de la pandèmia i sota l’estat d’alarma, auditoria que ha de contemplar to-
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tes les contractacions realitzades i la seva idoneïtat, de tot el sistema ICS i SISCAT. 
Els resultats d’aquesta auditoria s’hauran de presentar, en un període no superior 
a sis mesos, davant la Comissió de Salut»; així com la realització d’una «auditoria 
independent sobre les despeses que s’han generat al sector privat i la seva relació 
amb la tarifa establerta, per tal que, si és el cas, es pugui retornar als pressupostos 
públics l’escreix de pagament».

El termini de sis mesos que establia el text aprovat ja s’ha complert i no es té co-
neixement de la realització de l’auditoria.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Realitzar una auditoria de la despesa realitzada per la gestió de la pandèmia 

i sota l’estat d’alarma, auditoria que ha de contemplar totes les contractacions rea-
litzades i la seva idoneïtat, de tot el sistema ICS i SISCAT. Els resultats d’aquesta 
auditoria s’hauran de presentar, en un període no superior a sis mesos, davant la 
Comissió de Salut

2. Realitzar una auditoria per determinar el balanç final de les aportacions i les 
despeses incorregudes en la prestació de l’activitat extraordinària regulada al Decret 
12/2020 per part de les entitats que no formen part del SISCAT i procedir, si escau, 
a la regularització, en positiu o negatiu, dels imports satisfets a les entitats afectades 
en base a les disposicions del Decret i lliurar-lo a la Comissió de Salut en un termini 
de dos mesos.

3. Realitzar una auditoria independent sobre les despeses que s’han generat al 
sector privat i la seva relació amb la tarifa establerta, per tal que, si és el cas, es pu-
gui retornar als pressupostos públics l’escreix de pagament

Palau del Parlament, 30 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre les agressions que pateixen 
els professionals de la salut
250-00216/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 10666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021

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

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les agressions que pa-
teixen els professionals de la salut, per tal que sigui substanciada davant la comissió 
de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
A més de la precarietat laboral i el desgast que pateixen els professionals sanita-

ris a Catalunya, s’han de sumar les situacions de violència que poden patir a causa 
d’una massificació del sistema sanitari públic.

Segons les darreres dades de l’Informe d’agressions a professionals, l’any 2020 a 
l’ICS van comptabilitzar-se gairebé 1.000 agressions a professionals sanitaris.
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Aquestes agressions són més freqüents a l’atenció primària que als hospitals. 
Concretament, han estat 776 agressions a professionals sanitaris en atenció primària 
front les 181 en hospitals. Dins els i les professionals de l’atenció primària, qui més 
pateixen aquest tipus d’agressions són els facultatius/ves i administratius/ves, men-
tre a que als hospitals són els infermers/res.

Les dades ens mostren que la majoria de causes desencadenants d’aquestes 
agressions estan relacionades amb la demanda d’informació i l’incompliment de 
normes dels centres o convivència. En l’àmbit hospitalari, el pacient és el principal 
agressor. En l’àmbit de primària, el pacient habitual segueix essent qui produeix la 
majoria de les situacions de violència.

La majoria de les agressions que sofreixen els professionals sanitaris són verbals, 
tant en l’atenció primària com en hospitals. Són els i les infermeres qui més les pa-
teixen. No obstant, tot i ser la majoria agressions verbals, segueixen sent agressions 
i un tipus de violència que no s’ha de menystenir.

A més, cal tenir en compte que la majoria dels agressors són homes, i la majoria 
de víctimes dones. Així doncs, el col·lectiu femení continua essent el personal amb 
un major nombre de situacions de violència notificades.

La violència per part dels usuaris genera baixes laborals, absentisme o marxa del 
coneixement dins el nostre sistema de salut pública.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reforçar els mecanismes de prevenció tant d’infraestructures –millores en 

l’organització del centres– com de formació, del personal directiu dels centres assis-
tencials, prioritàriament dels centres d’atenció primària

2. Garantir el coneixement i difusió dels protocols existents sobre agressions a 
professionals i la seva millora, si és el cas

3. Garantir a les persones agredides el suport jurídic, des del moment de la de-
nuncia, i psicològic necessari per la seva defensa i la seva recuperació emocional

4. Estudiar que la Generalitat es presenti com a acusació i part en els judicis i 
procediments que s’obrin per agressions verbals o físiques als i les professionals del 
sistema de salut

5. Crear l’Observatori de les agressions als i les professionals tal i com es va 
plantejar en l’onzena legislatura recollint la demanda del Col·legi de Metges de Bar-
celona

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la utilització d’expressions agreujants 
i insults en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
250-00217/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 10667 i 10882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021

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

Avançar, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
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per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la utilització d’expressions 
agreujants i insults en els mitjans de la CCMA, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, amb el text següent: 

Exposició de motius
En les últimes dues legislatures, la Comissió de Control a la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals del Parlament ha abordat en diverses ocasions la utilització 
d’insults, grolleries o expressions agreujants per part de presentadors i col·laboradors 
del mitjà, tant en antena com fora d’ella. En la sessió del dia 2 de juliol, es va deba-
tre la utilització del terme «puta Espanya» per part de presentadors del programa 
Està passant i APM durant el passat mes de juny. La resposta de la presidenta en 
funcions de la CCMA al respecte va ser que no havien pres mesures perquè no ho 
consideraven necessari.

L’insult o les expressions ofensives són manifestacions totalment incompatibles 
amb la missió de servei públic i els valors que ha de transmetre la televisió pública 
de Catalunya, que ha de contribuir a afavorir la cohesió social i està obligada, a més, 
a rectificar i desmarcar-se quan es produeix una situació que compromet la impar-
cialitat i la imatge de la cadena. Sota el paraigües de l’humor i la ironia no es pot 
emparar l’insult i la grolleria. Els mitjans públics estan obligats a donar exemple de 
comportament i de valors en l’ús del llenguatge i no poden emetre continguts con-
traris a la convivència i el respecte.

El passat 5 de juliol, en el capítol «Com construir una torradora» del programa 
BricoHeroes emès per TV3 a les 20:30 hores, el presentador Jair Domínguez va 
formular de manera totalment gratuïta l’expressió «Puta Espanya», que pot resultar 
ofensiva o insultant per a bona part de la ciutadania de Catalunya.

Aquest capítol, com d’altres del programa esmentat, van ser estrenats en exclu-
siva a través dels mitjans digitals i les xarxes socials de TV3. Ara, en l’inici de la 
temporada d’estiu s’emeten per TV3 en horari de prime time, fet que hauria de com-
portar tenir molta més cura per part de la CCMA, si cap, en no permetre expressions 
o manifestacions que puguin ser contraris al respecte i a la convivència.

En el web de la CCMA es presenta el programa BricoHeroes tot dient: «Els ob-
jectius principals del programa són l’entreteniment i la divulgació. D’una banda, el 
programa pretén divertir l’audiència amb una paròdia sobre el bricolatge i tot el que 
l’envolta: els tòpics o els nayps clàssics que tothom ha acabat fent en un moment de 
creativitat o d’emergència. I, de l’altra, l’enfocament és del tot humorístic, però els 
consells de bricolatge que es donen al llarg del programa són de gran utilitat, de 
forma que els espectadors, en acabar el programa, hauran après algun truc d’utili-
tat que desconeixien». Per tant, no estem davant d’un programa de paròdia política, 
sinó d’entreteniment i divulgació en clau d’humor.

D’altra banda, cal tenir en consideració el què aquest grup parlamentari ja ha 
denunciat en diverses ocasions en relació amb les expressions formulades a les xar-
xes socials per part de professionals i col·laboradors vinculats a TV3. Entre elles, les 
formulades per Jair Domínguez en el seu compte de Twitter on ha reiterat l’expres-
sió «Puta Espanya» respecte esdeveniments d’actualitat que res tenen a veure amb 
l’humor. Aquest fet posa encara més en qüestió la utilització de la pantalla de TV3 
en aquest mateix sentit per part d’aquesta persona.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-

als a: 
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1. Mantenir una observança rigorosa del Llibre d’Estil pel que fa a les expres-
sions que s’utilitzen vetllant perquè en cap programa de producció pròpia o externa 
s’emetin expressions que vagin en contra del respecte i la convivència a la qual estan 
obligats els mitjans públics de Catalunya

2. Adoptar mesures correctores per a desmarcar-se d’aquelles expressions que 
puguin comprometre la imparcialitat i danyar la imatge dels mitjans públics de co-
municació de Catalunya davant la ciutadania

3. Adoptar mesures perquè les manifestacions públiques dels presentadors i col-
laboradors de la CCMA no vulnerin el Llibre d’Estil comprometent la imparcialitat 
i els valors i missions de servei públic què està obligada la CCMA

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
250-00218/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 10668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada, Jordi Terrades 

Santacreu, diputat, David González Chanca, diputat del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la qualitat de 
l’aire, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Climàtica, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
L’últim pla d’actuació promogut per la Generalitat de Catalunya per a la millora 

de la qualitat de l’aire va ser elaborat al 2015, emmarcat dins de llurs polítiques de 
cara a l’horitzó 2020. Aquest pla (PAMQA) anava en consonància amb la normati-
va que regula com s’ha de mesurar i avaluar la qualitat de l’aire, tal i com estableix 
el Reial decret 102/2011. Malauradament, en l’actualitat el Govern de la Generali-
tat manca d’una estratègia per aconseguir la neteja i la qualitat de l’aire òptima per 
l’àmbit que conformen els 40 municipis que integren l’àrea d’especial atenció per 
la contaminació atmosfèrica i altres territoris de Catalunya afectats per una dolenta 
qualitat de l’aire, ja que el PAMQA s’emplaçava al 2020.

La Directiva (UE) 2016/2284 del Parlament Europeu i del Consell estableix la 
necessitat de controlar, inventariar i reduir les emissions de diversos contaminants 
atmosfèrics, així com la obligació de desenvolupar un Programa Nacional de Con-
trol de la Contaminació Atmosfèrica. A Espanya, aquesta obligació està incorpora-
da a l’ordenament jurídic mitjançant el Reial decret 818/2018, del 6 de juliol, sobre 
mesures per a la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants 
atmosfèrics.

La vigilància de la qualitat de l’aire, en la línia establerta per l’esmentada di-
rectiva, marca la necessitat de vigilar les emissions atmosfèriques antropogèniques 
dels precursors de l’ozó troposfèric, així com del diòxid de sofre (SO2), òxids de ni-
trogen (NOX), compostos orgànics volàtils no metànics (COVNM), amoníac (NH3), 
i partícules fines (PM2,5), entre d’altres. Així mateix, la directiva obliga a publicar 
de manera periòdica informes sobre els nivells dels contaminants que entren en el 
programa de vigilància.
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El Congrés de l’Aire, que es va celebrar a Sabadell a finals de 2019, va posar 
de manifest, entre d’altres, que els alts nivells de pol·lució presents en l’aire dels 40 
municipis que integren l’àrea d’especial atenció per la contaminació atmosfèrica 
molt per sobre dels màxims establerts per la normativa fixada per la Unió Europea, 
provoquen cada any 3.500 morts segons l’últim estudi del Centre d’Investigació en 
Epidemiologia Ambiental (CREAL).

En aquesta línia la passada legislatura es va aprovar una moció, la 45/XII, sobre 
contaminació, qualitat de l’aire i salut pública, on s’instava al Govern a presentar 
un projecte de llei de qualitat de l’aire abans de 2020, així com publicar informació 
automàticament sobre les dades de la Xarxa de Vigilància de la Contaminació At-
mosfèrica, entre d’altres.

De fet, algunes administracions, com l’Àrea Metropolitana de Barcelona o les 
taules supramunicipals de qualitat de l’aire del Vallès Occidental i Oriental, Osona 
han tirat endavant plans de millora de la qualitat de l’aire per iniciativa pròpia, ja 
que resulta d’obligat compliment no només legalment, sinó moralment per garantir 
la qualitat de vida de la ciutadania de Catalunya.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reprendre la iniciativa per elaborar i implantar, en el termini de 6 mesos un 

nou pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, a l’àmbit que conformen 
els 40 municipis que integren l’àrea d’especial atenció per la contaminació atmos-
fèrica.

2. Presentar, en el termini d’un any, un projecte de llei de qualitat de l’aire.
3. Automatitzar totes les dades que proporcionen les estacions de control atmos-

fèric de Catalunya i facilitar la seva consulta pública.
4. Revisar i ampliar la distribució de les estacions de control atmosfèric actuals, 

cercant un major equilibri territorial.
5. Disposar d’escenaris de modelització, per preveure episodis de contaminació 

atmosfèrica i aplicar protocols d’actuació que ajudin a adoptar mesures preventives.
6. Donar suport i unificar criteris entre els municipis de cara a la implantació de 

zones de baixes emissions.
7. En cas d’episodis de contaminació atmosfèrica reduir la velocitat de circulació 

de vehicles a 80km/h a les vies d’alta capacitat que transcorren per les zones 1 i 2 
dels 40 municipis que integren l’àrea d’especial atenció per la contaminació atmos-
fèrica (Maresme, Vallès Oriental i Occidental, Barcelonès i Baix Llobregat).

8. Millorar els recursos disponibles per l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
en el marc dels programes de protecció de la salut vinculats amb la qualitat de l’aire.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, Jordi Terrades Santa-

creu, David González Chanca, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el reforç de la lluita contra la violència 
de gènere en dones grans
250-00219/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 10669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021

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

Avançar, Gemma Lienas Massot, 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 per reforçar la lluita contra la vio-
lència de gènere en dones grans, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Igualtat i Feminismes, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 2019, la Delegació del Govern espanyol per la Violència de Gènere va publi-

car l’estudi Dones grans de 65 anys víctimes de violència de gènere. Les conclusions 
de l’estudi mostren que les dones grans experimenten més discriminació de gènere 
que les dones joves i, en matèria de discriminació per edat, més que els homes grans.

Segons dades d’aquest estudi, el 40% de les dones víctimes ha sofert violència 
de gènere durant més de 40 anys i el 27% entre 20 i 30 anys. El 56% de les dones 
enquestades va afirmar que havia mantingut relacions sexuals contra la seva vo-
luntat per por del maltractador. El 35% va manifestar que havien tingut por que les 
matessin i el 32% va indicar que mantenien la relació malgrat la violència pels seus 
fills. Aquestes són només algunes dades de l’estudi, que ens mostra com les dones 
grans pertanyen a una generació basada en rols sexistes i tradicionals, que dificulta 
que aquestes dones puguin demanar ajuda o suport a serveis socials o psicològics o 
iniciar processos de separació i divorci.

El març de 2021, l’Institut Català de les Dones va presentar l’estudi Les violèn-
cies masclistes vers les dones grans: una aproximació feminista i interseccional. Se-
gons aquest estudi, el 20% dels feminicidis comesos a Catalunya des de l’any 2012 
ha estat a dones de més de 60 anys. L’assassí era la parella/cònjuge en el 58% dels 
casos, el fill en el 21% de les ocasions, l’exparella en el 14%, i el gendre en el 7%.

Les principals conclusions a què va arribar l’estudi mostren que hi ha una nor-
malització de les violències masclistes envers dones grans, que les han patit durant 
tota la seva vida (violència en forma de negligència, abandonament, violència eco-
nòmica, violència psicològica i emocional) i que s’agreuja en dones grans amb fac-
tors psicosocials de risc i vulnerabilitat. A més, hi ha una absència d’integració de 
perspectiva de gènere i cicle vital en les polítiques públiques destinades a aquest 
problema invisibilitzat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Promoure accions de difusió, prevenció i sensibilització sobre la Violència de 

Gènere en dones grans de 65 anys destinades a millorar el coneixement dels seus 
drets i serveis disponibles per atendre-les, així com la confiança en aquests.

2. Impulsar programes de prevenció de la violència de gènere i l’abús en els cen-
tres de gent gran i altres recursos públics destinats a aquesta població.

3. Desenvolupar programes orientats a la reparació emocional de les supervivents.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la democràcia i la llibertat i contra 
la repressió del poble cubà
250-00220/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 10878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021

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

Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución por la democracia, la libertad y contra 
la represión al pueblo cubano, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció 
Exterior, Transparència i Cooperació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde hace más de 60 años, el régimen comunista en Cuba impone una dictadu-

ra que ha dejado al país, extraordinario en su cultura, su paisaje y sus gentes, arra-
sado y sumido en la ruina económica y social.

El régimen de terror sobre el que se sostiene el Partido Comunista Cubano ha 
llevado a la isla a una situación de pobreza extrema, constantes violaciones de los 
derechos fundamentales de las personas, ataques a las familias y una inhumana 
falta de libertad, constatada en el encarcelamiento de cualquiera que se oponga al 
régimen.

La corrupción, la persecución de las minorías, el hambre y la miseria provoca-
dos por la ineficiente gestión de los recursos propia de las políticas marxistas son 
los signos distintivos de un régimen que somete con el yugo comunista a un país 
con enorme potencial.

En los últimos días, el pueblo cubano ha salido a la calle para exigir el final de 
esta situación de pobreza y falta de libertad crónicas fruto de las nefastas políticas 
socialistas. Entre gritos desesperados de: «¡Libertad!», «¡Patria y Vida!» o «¡Abajo 
la dictadura!», las protestas pacíficas se han extendido por todo el país, a pesar de 
ser duramente reprimidas por la dictadura, que ha llegado a arrestar a una periodis-
ta española por informar sobre las protestas ante la impasibilidad del gobierno de 
Pedro Sánchez.

España debe asumir sus responsabilidades históricas para con su pueblo herma-
no y hacer valer su histórica vocación europea y americana actuando como puente 
entre Europa y la Iberosfera.

Los estrechos vínculos históricos, sociales y culturales que unen a España y 
Cuba son indiscutibles y debe ser nuestra Nación la que encabece el respaldo de 
Europa a estas protestas contra la miseria y la deshumanización del pueblo cubano.

Resulta preocupante cómo esta ideología totalitaria se extiende hacia otros paí-
ses del continente americano. Es responsabilidad de España apoyar la defensa de la 
justicia, el imperio de la ley, la libertad y la prosperidad en la Iberosfera, y evitar 
que se sigan extendiendo los tentáculos del comunismo y el totalitarismo hacia otras 
naciones.

En este sentido, la Carta de Madrid de 26 de octubre de 2020, iniciativa en de-
fensa de la democracia y la libertad de los pueblos frente a la expansión de la agenda 
ideológica de inspiración comunista en las naciones de la Iberosfera, cuenta ya con 
la adhesión de más de 8.000 personas entre las que se encuentran más de 170 perso-
nalidades del mundo de la política y la sociedad civil.

En contraste, el gobierno de España ha evitado lanzar un mensaje internacional 
de apoyo al pueblo cubano. Dada la presencia en el ejecutivo de políticos que ala-
baban la figura del dictador Fidel Castro y conocidas las relaciones de colaboración 
entre el régimen cubano y la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo, no re-

Fascicle segon
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sulta sorprendente, pero tampoco es por ello menos escandaloso, el silencio cómpli-
ce con la dictadura en el que se ha instalado el gobierno de Pedro Sánchez.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Mostrar su apoyo al pueblo cubano en sus reivindicaciones de libertad y demo-

cracia, así como el más firme rechazo a la tiranía comunista, castrista y totalitaria 
que oprime y empobrece a la isla.

Palacio del Parlamento, 14 de julio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Alberto Tarradas Paneque, diputado GP VOX

Proposta de resolució de suport a una transició pacífica 
a la democràcia a Cuba
250-00222/13

PRESENTACIÓ: G MIXT

Reg. 11028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021

A la Mesa del Parlamento
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu, Lorena Roldán Suárez, dipu-

tada del Grup Mixt, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de apoyo para una 
transición pacífica a la democracia en Cuba, para que sea sustanciada ante la Comis-
sió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La dictadura cubana es la más longeva de América Latina. Desde 1959 el pueblo 

cubano vive sometido a un régimen militar de partido único.
A la ausencia de libertades, la negación del pluralismo político y la vulneración 

permanente de los derechos humanos se le une un modelo económico que provoca 
una crónica escasez de alimentos y medicinas. En este contexto, la pésima gestión 
de la crisis sanitaria del Covid ha acentuado el malestar político y social en la isla.

Las recientes manifestaciones espontáneas y pacíficas en San Antonio de los Ba-
ños y Palma Soriano se han extendido por toda la isla mostrando el deseo del pueblo 
cubano de cambio de una sociedad que no quiere seguir soportando que todo siga 
igual.

Por todo ello, el Grup Mixt presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Muestra su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos 

y las libertades en Cuba.
2. Expresa su firme rechazo al llamamiento al «combate» de Miguel Díaz-Canel 

y pide el cese de la violencia injustificada y las detenciones arbitrarias por parte del 
gobierno cubano.

3. Hace suyo el llamamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) para que el gobierno de Cuba cumpla con sus obligaciones con los Derechos 
Humanos, en particular el derecho a la protesta.

4. Apoya una transición pacífica a la democracia en la que todo el pueblo de 
Cuba pueda decidir en libertad su futuro político sin injerencias externas y que se 
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levanten las restricciones económicas que siguen dificultando el desarrollo econó-
mico del pueblo cubano.

Palacio del Parlamento, 15 de julio de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu; Lorena Roldán Suárez, dipu-

tada, GM

Proposta de resolució sobre l’increment de personal al CUAP 
Sant Pere, de Reus
250-00223/13

PRESENTACIÓ: G MIXT

Reg. 11029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu, Lorena Roldán Suárez, dipu-

tada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’increment del perso-
nal al Centre d’Urgències i Atenció Primària Sant Pere de Reus (Baix Camp), per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La millora de l’atenció primària arreu de Catalunya no és una necessitat que 

s’hagi posat de relleu arran de la crisi sanitària de la Covid-19. La manca d’inversi-
ons en els equipaments de l’atenció primària i la nul·la voluntat per part del Govern 
per a dotar de més mitjans personals la porta d’entrada al sistema sanitari és una 
antiga reclamació tant d’usuaris i professionals que s’ha vist agreujada per l’incre-
ment de la seva activitat amb motiu de la pandèmia.

Un exemple del mal estat en el que es troba l’atenció primària és la situació que 
viu el Centre d’Urgències i d’Atenció Primària (CUAP) Sant de Pere de Reus (Baix 
Camp). Aquest centre sanitari, com també d’altres, ha vist triplicada la seva activi-
tat amb motiu de la pandèmia, però en canvi, les seves estructures de personal no 
s’han vist reforçades.

Tal i com posa de relleu els propis treballadors del CUAP Sant Pere, aquest cen-
tre només compta amb sis persones dins la seva plantilla: tres infermeres, dos met-
ges i un tècnic auxiliar. Amb aquesta actual plantilla no és possible donar resposta 
a l’actual volum de pacients, que ha arribat a superar els tres-cents pacients als dar-
rers dies.

La manca d’una resposta adient a les necessitats d’aquest CUAP porta als sanita-
ris que hi treballen a una situació d’estrès laboral que podria derivar en el tancament 
del centre per manca de personal.

Juntament amb la manca de persona el CUAP Sant Pere de Reus pateix un altre 
problema, que no és altre que la limitació de les seves instal·lacions i infraestructu-
res que s’han vist limitades a causa també de l’atenció a la pandèmia. Per exemple, 
han vist perduts espais per a poder dur a terme de forma correcte el cribratge als 
pacients.

Per a que això no passi, per revertir la situació actual, el Govern a d’atendre la 
petició de millorar la dotació de personal del CUAP Sant Pere de Reus. Una neces-
sitat més urgent encara ara que estem en portes de la cinquena onada de la Covid-19 
a Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Mixt presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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1. Incrementar, en nombre suficient en atenció al volum d’activitat derivada per 
la pandèmia de la Covid-19, el personal sanitari i auxiliar del CUAP Sant Pere de 
Reus (Baix Camp) que permeti absorbir el volum d’activitat garantint la seva qua-
litat assistencial.

2. Recuperar la totalitat de les instal·lacions i equipament del CUAP Sant Pere de 
Reus (Baix Camp) per al servei assistencial del centre sanitari.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu; Lorena Roldán Suárez, dipu-

tada, GM

Proposta de resolució sobre una moratòria per a la nova catalogació 
dels centres educatius segons la complexitat
250-00224/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 11045 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamen-

tari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre una moratòria de 
la recatalogació dels centres educatius segons la seva complexitat, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant el mes de juny de 2021 hem conegut un estudi de camp de CCOO que el 

Departament d’Educació ha canviat els criteris per qualificar els centres educatius 
d’alta, mitjana o baixa complexitat.

En un moment de crisi sanitària que ha provocat una crisi econòmica molt im-
portant en la que les famílies més vulnerables estan passant-ho malament, cal que 
els centres educatius de Catalunya siguin un puntal perquè els nostres infants desen-
volupin les seves competències amb normalitat.

En aquest sentit hem conegut que el Departament d’Educació pretén deixar 
sense efecte la qualificació d’alta complexitat 66 centres educatius a tota Cata-
lunya. Això significarà menys recursos econòmics i de personal per centres que 
realment ho necessiten. Els centres afectats pel canvi de tipologia veuen les con-
seqüències directes de la pèrdua de la tipologia: menys dotació de plantilla, aug-
ment de ràtios, disminució de l’assignació econòmica; i participació incerta en el 
Pla de millora d’oportunitats educatives que es va establir amb l’objectiu de pal·li-
ar els efectes desfavorables que la pandèmia va ocasionar i que anava destinat als 
centres amb més complexitat, derivada de les condicions socioeconòmiques del 
seu alumnat.

Aquesta decisió pres pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu es 
basa en dades del curs 2018-2019, sense tenir en compte l’impacte social i econò-
mica de la crisi provocada per la pandèmia sanitària de la Covid-19 i en uns criteris 
poc transparents i desconeguts pels centres i les famílies. Per tant es fa necessari 
un replanteig dels criteris per tal de catalogar el centres segons la seva complexitat 
que tingui en compte l’opinió de la comunitat educativa (famílies, equips directius 
i docents) en el marc d’un procés participatiu que doni espai a la reflexió conjunta i 
a la planificació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer una moratòria de 2 anys a la nova catalogació dels centres educatius se-

gons la seva complexitat
2. Mantenir els recursos i plantilles a aquells centres que en 2020-2021 han estat 

d’alta complexitat
3. Crear una taula amb la participació de les famílies, equips directius i docents 

per tal d’establir criteris transparents, avaluables i actuals a l’hora de catalogar els 
centres segons la seva complexitat

4. Revisar els criteris d’assignació de recursos als centres educatius en funció de 
la situació socioeconòmica de les famílies.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari
270-00002/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 10727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2021

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na, Pau Morales i Romero, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb el que estableix l’article 176 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la proposició de llei 
següent: 

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei per a Garantir el Retorn Social del Rescat Bancari

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 22 de Desembre de 2018 la moció 

39/XII sobre el retorn social del rescat Bancari, dita moció es reafirma en iniciatives 
anteriorment aprovades com la Moció 66/X sobre les polítiques per a garantir al dret 
de l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades que han exigit que els me-
canismes creats per fer front a sanejar la banca, com la Societat de Gestió d’Actius 
Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), adquireixin un clar compro-
mís social que garanteixi un retorn social al rescat bancari.

La crisi financera va portar a una ambiciosa intervenció de l’Estat per a reestruc-
turar la banca i assegurar la liquiditat de les entitats bancàries i el sistema financer 
de l’Estat en el seu conjunt. Això va implicar un elevadíssim cost d’ajudes al sector 
financer durant la crisis, de més de 64.000 milions d’euros, assumits en gran part 
per l’Estat a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) i pel 
Fons de Garantia de Dipòsits (FGD), constituït amb les aportacions del propi sis-
tema financer; això va permetre sanejar els balanços de les entitats bancàries, con-
centrant els seus actius més tòxics en la SAREB. Malgrat que l’Estat va actuar amb 
diligència i rapidesa per a rescatar a la banca, no es va produir un rescat de la ciu-
tadania que va patir les conseqüències de les decisions preses per els responsables 



BOPC 91
26 de juliol de 2021

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals 38

de les entitats bancàries abans i durant la crisi. Tampoc va actuar per assegurar que 
els responsables de les entitats bancàries que havien rebut fons públics paguessin 
per la seva gestió anterior a la crisi. En resum, més que un rescat va ser un xec en 
blanc que eximia les responsabilitats dels responsables de la crisi, mentre que no 
feia res per a reparar les conseqüències d’aquesta gestió que patien i pateixen milers 
de persones.

En concret, el Síndic de Greuges de Catalunya, va emetre, el febrer del 2018, el 
seu informe «El dret a l’Habitatge: Qüestions Urgents» on recollia propostes d’ac-
tuacions per poder donar millor resposta a les necessitats actuals d’habitatge i poder 
garantir el dret a accedir a un habitatge digne. Aquest informe va ser, també, part 
important dels fonaments de la moció al Ple del Parlament abans esmentada. En 
ell es fa esment a l’oportunitat única perduda ja apuntada reiteradament en els seus 
informes de juliol de 2012 i 2013, al no haver-se inclòs cap obligació a la  SAREB 
sobre la cessió d’habitatges per destinar-los al lloguer social i per crear un parc 
d’habitatge social que hauria permès donar resposta a la greu situació d’emergència 
residencial dels darrers anys.

L’objectiu d’aquesta Proposició de Llei és, doncs, corregir aquesta greu deficièn-
cia que es va produir en el rescat bancari, garantint mitjançant aquesta Proposició 
de Llei un retorn social que també serveixi per a resoldre les urgents necessitats 
en matèria d’habitatge de la ciutadania. Atès que tant l’origen de la crisi finance-
ra, com les principals conseqüències d’aquesta crisi rebudes per la societat tenen a 
veure amb l’habitatge, entenem que aquest retorn social ha de servir per a garantir 
l’accés a l’habitatge per a part de la ciutadania, especialment amb caràcter d’habi-
tatge social mitjançant l’ús de tots aquells actius immobiliaris procedent del rescat 
bancari.

A més, cal tenir en compte que el Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de proces-
sos d’execució hipotecària, regula el dret d’adquisició preferent de què disposa l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya amb relació a la transmissió d’habitatges 
adquirits en processos d’execució hipotecària que es trobin situats en municipis de 
forta i acreditada demanda residencial. Un dret que pot exercir l’Administració de la 
Generalitat, directament o bé a través d’entitats de dret públic amb personalitat jurí-
dica pròpia competents en matèria d’habitatge, en benefici propi, del municipi o d’al-
tres entitats; en molts casos, doncs, els propis ajuntaments o l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya. Del mateix informe del Síndic referit, se’n desprèn un molt baix per-
centatge d’habitatges adquirits per l’Administració en l’exercici d’aquest dret. A més 
de fer constar la necessitat d’establir mecanismes de col·laboració entre adminis-
tracions per garantir un intercanvi fluid d’informació en relació als habitatges sus-
ceptibles i d’interès amb aquests objectius, també és important fer palès que la Llei 
Orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
en la seva disposició addicional sisena, tot i que preveu poder destinar superàvit de 
les corporacions locals a inversions en habitatge amb que poder exercir aquest dret 
i poder constituir un estoc d’habitatge públic de lloguer social, especialment a les 
localitats amb una demanda acreditada important, aquesta norma requereix d’una 
habilitació legal anual per a la seva aplicació. En qualsevol cas, cal destacar també 
que les regles fiscals resten suspeses durant els anys 2020-2021 per les circumstàn-
cies d’emergència actual, cosa que permet fer ús dels romanents municipals sense 
el límit de la regla de la despesa i sense el límit del dèficit en termes de necessitat 
de finançament, però en el fons es tracta d’una suspensió temporal i les normes no 
s’han derogat, per tant l’any 2022 es podria tornar al marc d’estabilitat pressupostà-
ria vigent els darrers anys.

Es per tot això que aquesta proposta de proposició de Llei estableix diversos me-
canismes per a fer efectiu l’accés a l’habitatge a partir de dues grans línies: afavorir 
l’exercici del dret de tanteig i retracte envers la transmissió d’habitatges adquirits en 
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processos d’execució hipotecària, a través d’una modificació de la disposició addi-
cional sisena de la Llei que permeti als ajuntaments, corporacions locals i governs 
amb competències en habitatge aprofitar l’ús dels seus superàvits per a poder exer-
cir els drets de tanteig i retracte. Finalment, la modificació del règim jurídic de la 
SAREB mitjançant la modificació de la Disposició Addicional 7ª de la Llei 9/2012, 
de la que se’n derivi la modificació de l’article 16 i 17 del Real Decret 1559/2012, i 
per tant, un mandat a la seva Junta General amb l’objectiu que la SAREB cedeixi 
el 30% d’immobles al lloguer social, per a la creació d’un fons social d’habitatge.

Per aquests motius presentem la següent: 

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei per a Garantir el Retorn Social del Rescat Bancari

Article 1. Objecte de la Llei i finalitats
L’objecte d’aquesta Llei és garantir un retorn social per a la ciutadania del rescat 

bancari de l’Estat espanyol l’any 2012, facilitant habitatge social a través de posar 
a disposició de l’administració un percentatge dels actius de la Societat de Gestió 
d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA, en endavant SAREB, i fle-
xibilitzant la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat finan-
cera, via la modificació d’aquesta llei, i de la Llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressu-
postos Generals de l’Estat per a l’any 2018 per tal de facilitar les possibilitats de les 
diferents administracions amb competència en matèria d’habitatge de poder optar a 
exercir el dret de tanteig i retracte d’habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària.

Article 2. Modificació del règim jurídic i Estatuts de la SAREB
Per tal de possibilitar que la SAREB pugui realitzar cessions de domini dels seus 

actius a l’administració pública: 
2.1. Es modifica el règim jurídic de creació i els Estatuts de la «SAREB - Socie-

dad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sociedad 
Anónima» a través d’incorporar els canvis necessaris en aquest sentit a: 

2.1.a. La Disposició Addicional 7a, sobre la Creació de la Societat de Gestió 
d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, de la Llei 9/2012, de 14 de no-
vembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit, per incorporar en els ob-
jectius de la societat la cessió de domini dels seus actius.

2.1.b. La Llei 8/2012, sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris del sec-
tor financer, per permetre la cessió de domini dins el règim d’alienació d’actius.

2.2. S’estableix un mandat a la Junta General de la SAREB per tal que: 
2.2.a. Modifiqui l’Article 2.1 dels Estatuts de la «Sociedad de Gestión de Acti-

vos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sociedad Anónima», que queda 
redactat ens els termes següents: 

«Article 2. Objecte social. Principis de la seva actuació
»1. La Societat tindrà com a objecte social exclusiu la tinença, gestió i adminis-

tració directa o indirecta, adquisició, cessió de domini a les administracions públi-
ques competents i alienació dels actius i, en el seu cas, passius, que li siguin trans-
mesos per les entitats de crèdit a les que es refereix la Disposició Addicional Novena 
de la Llei 9/2012 (o qualsevol altra normativa que la substitueixi, desenvolupi o 
complementi) que figurin en el balanç d’aquestes o en el de qualsevol entitat sobre 
la que aquesta exerceixi control en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç (així 
com de qualsevol altri que arribi a adquirir en el futur com a conseqüència de la 
citada activitat de gestió i administració dels primers)».

2.2.b. Incorpori als règim jurídic de la SAREB desenvolupat mitjançant regla-
ment, la previsió que els seus estatuts ordenin la cessió de domini de fins un 30% 
dels seus immobles a les administracions públiques competents, en els municipis de 
demanda acreditada d’habitatge: 
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«Article 2. Objecte social. Principis de la seva actuació
»1. La Societat tindrà [...] i administració dels primers.
»2. Reglamentàriament s’establiran els aspectes de règim jurídic que incorporin 

a l’objecte social de la societat, l’obligació de cessió de domini a les administracions 
públiques competents dels actius susceptibles de ser destinats a habitatge».

Article 3. Modificació de les Lleis d’Estabilitat Pressupostària 
i Sostenibilitat Financera i de pressupostos
3.1. De la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Fi-

nancera.
Per a quan deixin de ser vigents els mecanismes de suspensió de les regles fiscals 

derivats de la situació d’emergència extraordinària: 
– Prorrogar amb vigència indefinida l’aplicació de les regles contingudes en la 

disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabili-
tat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per a la qual cosa s’haurà de tenir en 
compte la disposició addicional setzena del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per a 
permetre l’ús del superàvit pressupostari anual de les corporacions locals en l’exer-
cici del dret de tanteig i retracte, per a la mobilització i ús social dels habitatges pro-
vinents de processos d’execució hipotecària, en favor d’aquelles administracions que 
tinguin reconegut aquest dret.

– Modificar la regla de la despesa per a que no s’apliqui a les corporacions locals 
que tinguin els comptes sanejats, es a dir, que liquidin el seu pressupost en una po-
sició d’equilibri o de superàvit, computada en termes de capacitat de finançament, 
d’acord amb la definició del sistema europeu de comptes, un nivell de deute inferior 
al 75% dels ingressos corrents, i un període mitjà de pagament global a proveïdors 
que no excedeixi els 30 dies.

– Eximir les entitats locals de les mesures correctives recollides a la Secció sego-
na de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
quan es pugui acreditar que la superació dels límits de les regles fiscals deriva d’una 
despesa d’inversió en habitatge públic, ja sigui construcció, reforma o adquisició

3.2. De la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
En la disposició addicional setzena del text refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, incloure 
el Grup de Programes «152. Habitatge» dins l’apartat 1.A d’aquesta disposició, pas-
sant a formar part del grup menys restrictiu per la consideració d’inversions finan-
cerament sostenibles, facilitant així la destinació del superàvit pressupostari anual 
a inversions en habitatge 

Palau del Parlament, 29 de juny de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Pau Morales i Romero, diputat, GP ERC
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions 
i grups de treball

Proposta de modificació de l’àmbit de competències establertes 
en la Resolució 10/XIII, de creació de comissions parlamentàries
252-00009/13

PROPOSTA AL PLE

Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de juliol de 2021, un cop es-
coltada la Junta de Portaveus, proposa al Ple

Assignar a la Comissió de Drets Socials els àmbits de competència de la Comis-
sió de Polítiques Digitals i Territori següents:

– Habitatge, i promoció i gestió del patrimoni públic d’habitatge, incloses les po-
lítiques de sòl residencial associades.

– Ordenació de l’edificació i control de qualitat del procés i dels productes d’edi-
ficació.

– Polítiques de rehabilitació d’habitatge en barris i nuclis històrics.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Modificació dels dies assignats per a reunions a les comissions 
afectades per les reunions de Ple dels dimarts a la tarda
244-00006/13

ACORD

Mesa del Parlament, 20.07.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de juliol de 2021, ha aprovat la 
modificació dels dies assignats per a reunions a les comissions afectades per les reu-
nions de Ple dels dimarts a la tarda de manera que la Comissió d’Educació es pugui 
reunir els dilluns al matí de les setmanes 1 i 3 i la Comissió d’Igualtat i Feminismes 
els dilluns a la tarda de la setmana 4.

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

i Castanyer

Aforament de les sales de comissions i de reunions
395-00118/13

ACORD

Mesa del Parlament, 20.07.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de juliol de 2021, vista la pro-
posta de la Cap del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, ha 
aprovat els nous aforaments per les sales de reunions i comissions:

Sales Aforament

Sala grups 48 + 5 persones presidència

Sala 10 36 + 4 persones presidència

Sala 1  24 + 5 persones presidència

Sala 2 20 persones

Sala 3  8 persones

Sala 4  20 persones

Sala 8 6 + 1 persona a taula annexa

A les sales 1, 2 i 4 aquests aforaments es poden veure augmentats en tres perso-
nes assegudes al perímetre.

A la sala 10 es pot arribar a augmentar l’aforament en 9 persones ja que hi cap 
una més per filera, encara que menys còmodes.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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Nomenament del secretari de la Comissió de Control de la Iniciativa 
Legislativa Popular

ACORD

Mesa del Parlament, 20.07.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de juliol de 2021, vista la pro-
posta d’acord, ha acordat nomenar a Xavier Muro i Bas secretari de la Comissió de 
Control de la Iniciativa Legislativa Popular.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTÀRIA

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de juliol de 2021, atès que la 
diputada Lourdes Ciuró i Buldó ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 
del Reglament (credencial: reg. 10229; acatament de la Constitució i de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya: reg. 10854; declaració d’activitats i béns: reg. 10860 i 
10861), ha constatat i ha manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de 
parlamentària.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional 
i Estructural
406-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10445 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.07.2021

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 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que el diputat Ferran Pedret i Santos ha estat designat membre de la Co-
missió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
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Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental 
i les Addiccions
406-00002/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10444 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.07.2021

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 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que la diputada Assumpta Escarp Gibert ha estat designada membre de la 
Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del delta 
de l’Ebre
406-00003/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 10446 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.07.2021

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 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que el diputat Joaquim Paladella Curto ha estat designat membre de la 
Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

4.45.25. Grups parlamentaris

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

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 10861 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.07.2021

A la Mesa del Parlament
Lourdes Ciuró i Buldó, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament 

del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2021
La diputada, Lourdes Ciuró i Buldó; vist i plau, Mònica Sales de la Cruz, por-

taveu, 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 de Drets Socials 
amb la consellera de Drets Socials sobre les mesures adoptades 
per al garantiment dels drets bàsics dels infants i llurs famílies 
durant el període de les vacances escolars
354-00029/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CUP-NCG (reg. 10914).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Drets Socials, 21.07.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb 
el conseller d’Educació sobre els motius de cessament del director 
territorial d’Educació a Girona
354-00031/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP (reg. 11042).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 21.07.2021.

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

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Taula del Tercer Sector Social amb relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional
352-00261/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 11193).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat 
de Llogateres amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les 
mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00262/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 11193).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Comissió 
d’Habitatge del Col·legi de Treball Social de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional
352-00263/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 11193).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Guillem Soler Solé, 
titular del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00264/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 11193).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Grup 
d’Habitatge i Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00265/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 11193).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Grup 
Emancipació, del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00266/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 11193).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.
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Proposta d’audiència en comissió de Martí Batllori, 
jurista especialitzat en habitatge, amb relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional
352-00267/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 11193).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’entitat 
Habitat International Coalition amb relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional
352-00268/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 11193).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Jèssica Casals, portaveu de les 
famílies afectades per l’anul·lació del Decret llei 17/2019, amb relació 
a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer 
front a l’emergència habitacional
352-00269/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 11193).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió de representants del grup 
promotor de la iniciativa legislativa popular de la Llei 24/2015, 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica i l’Observatori DESC, amb relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional
352-00270/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 11193).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.
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Proposta d’audiència en comissió de la regidora d’Habitatge 
de l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional
352-00271/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 11193).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en comissió de l’alcaldessa de Sant Feliu 
de Llobregat, consellera de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
presidenta de l’ens Habitatge Metròpolis Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional
352-00272/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 11193).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’una família 
afectada per l’anul·lació del Decret llei 17/2019, de mesures urgents 
per millorar l’accés a l’habitatge, amb relació a la Proposició de 
llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional
352-00273/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 11353).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de la presidenta o del responsable 
en matèria d’habitatge de la Taula del Tercer Sector amb relació a 
la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional
352-00274/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 11353).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència del portaveu del Sindicat 
de Llogateres amb relació a la Proposició de llei d’ampliació 
de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00275/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 11353).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de la presidenta o d’una 
representació de la Comissió d’Habitatge del Col·legi de Treball 
Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’ampliació 
de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00276/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 11353).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Guillem Soler Solé, jutge de 
Primera Instància de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional
352-00277/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 11353).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de la presidenta o del Grup 
d’Habitatge i Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona amb 
relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l’emergència habitacional
352-00278/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 11353).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència del president o del responsable 
d’Emancipació del Consell Nacional de la Joventut amb relació a la 
Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional
352-00279/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 11353).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Martí Batllori, jurista 
especialitzat en habitatge, amb relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional
352-00280/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 11353).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Habitat 
International Coalition amb relació a la Proposició de llei d’ampliació 
de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00281/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 11353).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del grup 
promotor de la iniciativa legislativa popular de la Llei 24/2015, 
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica, amb relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional
352-00282/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 11353).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Jordi Bosch Meda, redactor 
del Pla territorial sectorial d’habitatge i cap de servei d’Habitatge, 
amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00283/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 11353).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Ajuntament de Salt amb relació a la Proposició de llei d’ampliació 
de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00284/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 11353).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Carme Trilla Bellart, 
ex secretària d’Habitatge i presidenta de l’Observatori de l’Habitatge 
i de la Fundació Hàbitat-3, amb relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional
352-00285/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 11354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Vicente Pérez Daudí, 
catedràtic de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional
352-00286/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 11354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Joan Manuel Abril Campoy, 
professor titular de dret civil de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les 
mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00287/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 11354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional
352-00288/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 11354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional
352-00289/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 11354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
de Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària amb relació a la 
Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional
352-00290/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 11354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) amb relació a la 
Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional
352-00291/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 11354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició 
de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional
352-00292/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 11354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’observatori DESC amb relació a la Proposició de llei d’ampliació 
de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00293/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 11354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Jover Armengol, 
economista especialista en anàlisi del mercat immobiliari, 
amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00294/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 11354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Sergio Nasarre, catedràtic 
d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la 
Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional
352-00295/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 11354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Sorolla, director de 
Relacions Institucionals de Sogeviso, amb relació a la Proposició 
de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional
352-00296/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 11354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Clos i Matheu, president 
de l’Associació de Propietaris d’Habitatges de Lloguer (Asval), 
amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00297/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 11354).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Sergio Nasarre Aznar, director 
de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00298/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 11356).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Carme Trilla Bellart, 
presidenta de la Fundació Hàbitat-3 i presidenta de l’Observatori 
Metropolità de l’Habitatge, amb relació a la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional
352-00299/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 11356).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional
352-00300/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 11356).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició 
de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional
352-00301/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 11356).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Raya, catedràtic 
del Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra, Departament 
d’Economia i Empresa, amb relació a la Proposició de llei d’ampliació 
de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00302/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 11356).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Jesús Albert Magallón i Mora, 
representant del Sindicat Llogateres del Penedès, amb relació a la 
Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional
352-00303/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 11357).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Glòria Rubio Casas, 
ex regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Sabadell, amb relació a 
la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional
352-00304/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 11357).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 21.07.2021.

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Agricultura 
i Ramaderia davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural perquè informi sobre el nou decret 
d’ordenació ramadera
356-00091/13

SOL·LICITUD

Presentació: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP PSC-Units (reg. 10937).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Món Rural, 21.07.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
de propietaris de la zona d’especial protecció per als ocells Secans 
de Balaguer davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural perquè informi sobre qüestions relacionades 
amb la zona de reg del canal Algerri-Balaguer i la zona d’especial 
protecció per als ocells de Balaguer
356-00093/13

SOL·LICITUD

Presentació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-
Units (reg. 11021).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Món Rural, 21.07.2021.
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Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern a Girona 
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre el cessament 
del director territorial d’Educació a Girona
356-00094/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP (reg. 11043).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 21.07.2021.

Sol·licitud de compareixença de l’ex director territorial d’Educació 
a Girona davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre el seu 
cessament
356-00095/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP (reg. 11044).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 21.07.2021.

4.88. Consells assessors del Parlament

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

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència 
i Tecnologia (CAPCIT)
414-00002/13

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 10297; 10920 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.07.2021

Reg. 10297

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 
71.3 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Dani Cornellà Deltell ha 
estat designat representant del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Un Nou Cicle per Guanyar per a formar part de Consell Assessor del Parlament 
sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT).

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Reg. 10920

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat Ignacio Martín Blanco ha estat designat representant del Grup Parlamentari 
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de Ciutadans per a formar part del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT).

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

4.95. Altres informacions

Credencial de la diputada Lourdes Ciuró i Buldó

PRESENTACIÓ

Reg. 10229 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.07.2021

Elecciones autonómicas 2021

Credencial de diputada autonómica
Don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral 

Central, expido la presente credencial expresiva de que ha sido designada diputada 
del Parlamento de Cataluña Doña Lourdes Ciuró i Buldó por estar incluida en la lis-
ta de candidatos presentada por Junts per Catalunya a las elecciones al Parlamento 
de Cataluña de 14 de febrero de 2021, en sustitución, por renuncia, de don Damià 
Calvet Valera.

A los efectos de su presentación en el Parlamento De Cataluña, expido la presen-
te en Madrid, a 9 de julio de 2021.

Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, presidente de la Junta Electoral Central
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	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
	352-00301/13
	Sol·licitud
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