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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats
de Catalunya
202-00035/12
PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Recerca i Universitats, en la sessió tinguda el dia 13 de juliol de
2021, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 202-00035/12)
i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 120.1 i concordants del Reglament
del Parlament. La Ponència és integrada pels diputats següents:
Grup Parlamentari Socialistes - Units per Avançar
David González Chanca
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Pau Morales i Romero
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Judith Toronjo Nofuentes
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Manuel Jesús Acosta Elías
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Dani Cornellà Detrell
Grup Parlamentari d’En Comú Podem
Lucas Silvano Ferro Solé
Grup Parlamentari de Ciutadans
Ignacio Martín Blanco
Grup Mixt
Alejandro Fernández Álvarez

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021
La secretària de la Comissió, Helena Bayo Delgado; la presidenta de la Comissió,
Anna Maria Erra i Solà

3.01.02. Proposicions de llei
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

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, per tal
de procedir a l’adaptació continuada dels espais de l’edifici del Palau del Parlament als nous aforaments permesos, d’acord amb el que estableix la Resolució
SLT/1587/2021, del 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de la Covid-19 al territori de Catalunya, i altra normativa concordant, ha acordat
l’adopció de les mesures següents:
1. Aforament màxim de les sales:
Sala de Grups

48 persones (més 5 a la presidència)

Sala 10		

36 persones (més 4 a la presidència)

Sala 1

24 persones (més 5 a la presidència)

		

Sala 2		

20 persones

Sala 3		

8 persones

Sala 4		

20 persones

Sala 8

6 persones (més 1 a la taula annexa)

A les sales 1, 2 i 4, els aforaments es poden augmentar amb tres persones més
assegudes al perímetre.
A la sala 10, l’aforament es pot augmentar amb nou persones més, ja que n’hi cap
una més per filera, amb el benentès que la comoditat serà menor.
2. Mesures relacionades amb els acompanyants i l’assistència de públic:
a) Pel que fa als membres del Govern, alts càrrecs estatutaris i compareixents,
s’autoritza que puguin anar acompanyats, tenint en compte les limitacions d’aforament a què fa referència aquest acord.
b) Pel que fa al públic, es mantenen, de moment, les directrius aprovades fins
ara, en espera que una nova aprovació de mesures de protecció davant la pandèmia
permeti la presència de públic a les sales.
3. Aquestes mesures són vigents des de la data d’adopció d’aquest acord i fins
que la Mesa adopti un nou acord.
Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer
Aquest acord anul·la el publicat en el BOPC 91.

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
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4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02.

Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13
RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 24.a del Reglament, es pren nota de la renúncia a la condició de diputat al Parlament de Catalunya, de Roger Torrent i Ramió, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana, amb efectes des del dia 23 de juliol de 2021.
Palau del Parlament, 23 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTADA

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 24.a del Reglament, es pren nota de la renúncia a la condició de diputada al Parlament de Catalunya, de Teresa Jordà i Roura, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana, amb efectes des del dia 23 de juliol de 2021.
Palau del Parlament, 23 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTADA

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 24.a del Reglament, es pren nota de la renúncia a la condició de diputada al Parlament de Catalunya, Laura Vilagrà Pons, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, amb efectes des del dia 23 de juliol de 2021.
Palau del Parlament, 23 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

4.45.02. Ple del Parlament
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4.53.

Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Jordi Bosch, director de Relacions
Institucionals i de l’Observatori de la Pobresa Farmacèutica del Banc
Farmacèutic, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè
informi sobre la pobresa menstrual i farmacèutica
356-00099/13
SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units (reg. 11702).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 22.07.2021.

Sol·licitud de compareixença d’Eva Gajardo, secretària d’Igualtat
i Formació de la Unió General de Treballadors de Catalunya,
davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre
l’ocupació de les dones
356-00100/13
SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units (reg. 11703).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 22.07.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació
«50 a 50 Lideratge Compartit» davant la Comissió d’Igualtat
i Feminismes perquè informi sobre l’emprenedoria de les dones
356-00101/13
SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP PSC-Units (reg. 11704).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 22.07.2021.

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Institut Català
de les Dones davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè
informi sobre les polítiques impulsades pel seu departament
356-00119/13
SOL·LICITUD

Presentació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX (reg. 12091).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 22.07.2021.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut
sobre la situació de la Covid-19
355-00019/13
SOL·LICITUD

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament de Salut (reg. 10934).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 22.07.2021.

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

Compareixença de la presidenta del Consell Nacional de la Cultura
i de les Arts davant la Comissió de Cultura per a presentar l’Informe
sobre l’estat de la cultura i de les arts del 2020 i per a informar sobre
els projectes i les activitats actuals del Consell
359-00002/13
SOL·LICITUD

Presentació: presidenta, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (reg. 10815).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 23.07.2021.

4.55.

Activitat parlamentària

4.55.15.

Convocatòries

Sessió plenària 11
CONVOCADA PER AL 29 DE JULIOL DE 2021

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del
Ple del Parlament, el 29 de juliol de 2021, a les 10.00 h, al saló de sessions
Ordre del dia

1. Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre la gestió i l’evolució de la cinquena onada de la pandèmia de Covid-19. Tram. 361-00006/13. Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació
de la sol·licitud de compareixença.
2. 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. Tram. 20300006/13. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació
del decret llei.
3. Decret llei 17/2021, del 20 de juliol, pel qual s’adopten mesures extraordinàries de limitació a la densitat ramadera. Tram. 203-00007/13. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.
4. Decret llei 18/2021, del 27 de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any
2021 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per
al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Tram. 203-00008/13.
4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
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Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.
5. Decret llei 15/2021, del 6 de juliol, de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya.* Tram. 203-00005/13. Govern de la Generalitat.
Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.67.

Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat
PRESENTACIÓ
Reg. 12268

A la Mesa del Parlament

Roger Torrent Ramió, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
diputat electe al Parlament de Catalunya en la XIV legislatura, d’acord amb el que
estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la condició de diputat.
I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corresponguin, signa aquest document.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
Roger Torrent Ramió, diputat GP ERC

Renúncia a la condició de diputada
PRESENTACIÓ
Reg. 12269

A la Mesa del Parlament

Teresa Jordà i Roura, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
diputada electa al Parlament de Catalunya en la XIV legislatura, d’acord amb el que
estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la condició de diputada.
I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corresponguin, signa aquest document.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
Teresa Jordà i Roura, diputada GP ERC

* Pendent del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
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Renúncia a la condició de diputada
PRESENTACIÓ
Reg. 12270

A la Mesa del Parlament

Laura Vilagrà Pons, diputada del Crup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
diputada electa al Parlament de Catalunya en la XIV legislatura, d’acord amb el que
estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la condició de diputada.
I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corresponguin, signa aquest document.
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
Laura Vilagrà Pons, diputada GP ERC

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

Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
4.70.01.

Encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació
i Agenda Rural al conseller d’Empresa i Treball
330-00017/13
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 12266 / Coneixement: 26.07.2021

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que, durant l’absència de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural, senyora Teresa Jordà i Roura, els dies 23, 24 i 25 de juliol de 2021, mentre
romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el conseller d’Empresa i Treball.
Ben cordialment,
Barcelona, 20 de juliol de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
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4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Resolucions de cessament i nomenament de personal eventual
del Parlament de Catalunya
ASSISTENTS DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

Resolució de cessament de Diana Silva Fernández com a personal
eventual del Parlament de Catalunya

L’1 d’abril de 2021, Diana Silva Fernández va ser nomenada assistent de tipus 1
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, com a personal eventual, de
la tretzena legislatura.
Atès que, en data 21 de juliol de 2021, Diana Silva Fernández ha presentat la renúncia al càrrec.
De conformitat amb el que estableixen els apartats 3 i 5 de l’article 39 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
Resolc:

Fer cessar Diana Silva Fernández assistent de tipus 1 del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, com a personal eventual, amb efectes del 25 de juliol
de 2021, i agrair-li els serveis prestats.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
Resolució de nomenament de Rosa Fernández Nevado com a personal
eventual del Parlament de Catalunya

El 20 de juliol de 2021, la portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar ha proposat nomenar Rosa Fernández Nevado assistent de tipus 3 del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, com a personal eventual.
De conformitat amb els acords de la Mesa Ampliada del 21 de desembre de 2020
i del 3 de març de 2021, les funcions d’aquest càrrec de confiança són l’assistència,
l’assessorament i el suport al grup parlamentari per al qual ha estat nomenat.
D’acord amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la
normativa vigent,
Resolc:

Nomenar Rosa Fernández Nevado assistent de tipus 3 del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, com a personal eventual, amb efectes de l’1 d’agost de
2021, amb els drets i deures inherents al càrrec.

4.90.10. Càrrecs i personal
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Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

ASSISTENTS DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA

Resolució de cessament i nou nomenament de Javier Lara Vaz com
a personal eventual del Parlament de Catalunya

El 16 de març de 2021, Javier Lara Vaz va ser nomenat assistent de tipus 4 del
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual de la tretzena
legislatura.
El president del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya ha presentat una proposta perquè es nomeni Javier Lara Vaz assistent de tipus 5 del Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya.
De conformitat amb els acords de la Mesa Ampliada del 21 de desembre de 2020
i del 3 de març de 2021, les funcions d’aquest càrrec de confiança són l’assistència,
l’assessorament i el suport al grup parlamentari per al qual ha estat nomenat.
D’acord amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la
normativa vigent,
Resolc:

Fer cessar Javier Lara Vaz com a assistent de tipus 4 del Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya amb efectes del 23 de juliol de 2021 i nomenar-lo assistent de
tipus 5 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya com a personal eventual, amb
efectes de la mateixa data.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 23 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.90.10. Càrrecs i personal
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