
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 68/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 16/2021, 
d’aprovació de mesures urgents d’ordenament del joc de loteria reservat a la Ge-
neralitat de Catalunya
203-00006/13
Adopció 15

Resolució 69/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 17/2021, 
pel qual s’adopten mesures extraordinàries de limitació a la densitat ramadera
203-00007/13
Adopció 15

Resolució 70/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 18/2021, 
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 Gene-
ralitat de Catalunya
203-00008/13
Adopció 16

Resolució 71/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 15/2021, 
de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya
203-00005/13
Adopció 16

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 55/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el desdoblament de la carretera 
C-31 entre Sant Pere de Ribes i Cubelles
250-00103/13
Adopció 17

Resolució 56/XIV del Parlament de Catalunya, sobre un nou programa de manteni-
ment dels llits dels rius del districte de la conca fluvial de Catalunya
250-00104/13
Adopció 17

Resolució 57/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la millora de la carretera BV-
2115 entre les carreteres C-32 i C-31
250-00106/13
Adopció 18

Resolució 58/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el centre logístic del Baix Pe-
nedès
250-00111/13
Adopció 18

Resolució 59/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el condicionament de la carre-
tera C-15 entre Vilafranca del Penedès i Igualada
250-00112/13
Adopció 19
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Resolució 60/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el desdoblament de la carretera 
B-224 entre Martorell, Sant Esteve Sesrovires i Masquefa
250-00113/13
Adopció 19

Resolució 61/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la posada en marxa d’un pacte 
català contra la pobresa infantil
250-00024/13
Adopció 20

Resolució 62/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un registre de per-
sones en situació de soledat no desitjada
250-00042/13
Adopció 20

Resolució 63/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el pagament dels deutes pen-
dents als centres residencials
250-00043/13
Adopció 21

Resolució 64/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la construcció d’una residència 
i centre de dia al barri de Sant Pere Nord, de Terrassa
250-00044/13
Adopció 22

Resolució 65/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la lectura i l’edició
250-00047/13
Adopció 22

Resolució 66/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les indústries culturals, la crea-
ció artística i els ensenyaments artístics
250-00048/13
Adopció 23

Resolució 67/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’encaix del Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona en el marc del futur sistema museístic català
250-00064/13
Adopció 24

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2020, sobre la seguretat i la mo-
bilitat ciutadana de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, corresponent a l’exercici 
del 2017
258-00031/12
Coneixement de l’Informe 25

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2020, sobre el romanent de tre-
soreria de l’Ajuntament de Besalú, corresponent a l’exercici del 2018
258-00032/12
Coneixement de l’Informe 25

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de 
Catalunya
200-00001/13
Acord del Ple 26
Tramitació pel procediment d’urgència 26
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat, exclusivament amb text alternatiu 26

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
202-00002/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 26
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Proposició de llei de supressió de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
202-00008/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 27

Proposició de llei de supressió dels consells comarcals i de derogació del Decret 
legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comar-
cal de Catalunya
202-00009/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 27

Proposició de llei de supressió de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni 
dels vehicles de tracció mecànica
202-00010/13
Presentació: GP VOX 27

Proposició de llei de la bonificació autonòmica de l’impost de patrimoni
202-00011/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 29

Proposició de llei de derogació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, i d’elaboració d’una llei de violència intrafamiliar
202-00012/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 29

Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00013/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 29

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
202-00014/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 30

Proposició de llei de supressió de les delegacions del Govern a l’exterior
202-00015/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 30

Proposició de llei de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
202-00016/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 30

Proposició de llei de modificació de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambien-
tal de les activitats, per la regulació de l’activitat de cuina industrial vinculada a la 
venda a distància de plats preparats
202-00017/13
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 30

Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari
202-00018/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 31

Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
202-00019/13
Presentació: GP ECP 31

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’una comissió d’estudi sobre el desplega-
ment d’un sistema educatiu inclusiu
250-00028/13
Esmenes presentades 42

Proposta de resolució sobre la renovació de l’acord amb els municipis per a reduir 
les ràtios d’alumnes per grup als centres educatius
250-00029/13
Esmenes presentades 43
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Proposta de resolució sobre la recuperació de la sisena hora als centres educatius 
públics
250-00031/13
Esmenes presentades 43

Proposta de resolució sobre l’estat de les instal·lacions de l’Escola Albert Vives, de 
la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
250-00040/13
Esmenes presentades 44

Proposta de resolució sobre la reclamació de la construcció d’equipaments edu-
catius al Bages
250-00056/13
Esmenes presentades 44

Proposta de resolució sobre la constitució d’una taula de diàleg entre partits catalans
250-00141/13
Esmenes presentades 45

Proposta de resolució sobre la bonificació del cent per cent de l’entrada de l’acom-
panyant d’una persona amb discapacitat
250-00168/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre l’actualització de la informació referent als joves extu-
telats per la Generalitat
250-00169/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la Llei 13/2014, d’acces-
sibilitat
250-00170/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 45

Proposta de resolució sobre les residències de referència per a persones grans 
sordes
250-00171/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00172/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre les dades de beneficiaris de la Llei 39/2006, de promo-
ció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència
250-00173/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les famílies monoparentals a les fa-
mílies nombroses
250-00174/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre el model de treball protegit
250-00175/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 46

Proposta de resolució sobre la tramitació de la llei de foment de l’associacionisme
250-00176/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors dels centres 
de protecció de menors de gestió concertada i delegada
250-00177/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis socials 2022-2026
250-00178/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera en dependència
250-00179/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47
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Proposta de resolució sobre l’Escola Sagrada Família de Girona
250-00180/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la necessitat de construir un hospital de referència a 
les Terres de l’Ebre a Tortosa
250-00181/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre la repressió política a Turquia amb relació al cas Kobane
250-00182/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre la supressió de les multes lingüístiques
250-00183/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre l’exclusió del llenguatge inclusiu dels documents oficials 
de l’Administració autonòmica
250-00184/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre l’equiparació dels preus públics universitaris
250-00185/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre la lliure circulació per les carreteres
250-00186/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la bonificació de l’impost de successions i donacions
250-00187/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre el despoblament rural
250-00188/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució de defensa del sector primari
250-00189/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la perspectiva de família en les polítiques públiques
250-00190/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la creació d’un parc de bombers a Vallirana
250-00191/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre l’ajornament de la nova catalogació dels centres edu-
catius segons llur complexitat
250-00192/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la seguretat i la modificació del Codi penal
250-00193/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policials a Santa Coloma de Gra-
menet davant l’increment de la delinqüència
250-00194/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució de rebuig dels indults concedits als condemnats pel referèn-
dum de l’1 d’octubre de 2017
250-00195/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la lluita contra les agressions i les violències LGB-
TI-fòbiques
250-00196/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51
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Proposta de resolució sobre el garantiment del dret a l’eutanàsia als hospitals del 
Siscat
250-00197/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent i la manca d’inversió 
als municipis i el món local
250-00198/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre el tancament del batxillerat nocturn de l’Institut Pom-
peu Fabra, de Martorell
250-00199/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre el reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i la 
dictadura a l’espai públic
250-00200/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre la retirada d’un monument franquista a Montserrat
250-00201/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa a l’alumnat que pateix malalties 
prolongades
250-00202/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre el dret a la vida des del moment de la concepció fins 
a la mort
250-00203/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre les mesures per a impulsar el teletreball
250-00204/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’amiant del parc d’habitatges de Badia 
del Vallès
250-00205/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dins dels túnels de Vall-
vidrera
250-00206/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre les competències en matèria d’aigües territorials es-
panyoles
250-00207/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre la dissolució de l’Àrea de Seguretat Institucional
250-00208/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre les mesures per a la rehabilitació del litoral de Bada-
lona i Sant Adrià de Besòs
250-00209/13
Tramesa a la Comissió 53
Termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre el transport públic a Port Aventura
250-00210/13
Tramesa a la Comissió 53
Termini de presentació d’esmenes 54

Proposta de resolució sobre la conservació de Cal Macià, a Vallmanya
250-00211/13
Tramesa a la Comissió 54
Termini de presentació d’esmenes 54
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Proposta de resolució sobre la transparència en la gestió de la candidatura als jocs 
olímpics d’hivern del 2022
250-00212/13
Tramesa a la Comissió 54
Termini de presentació d’esmenes 54

Proposta de resolució sobre l’actuació d’urgència al delta de l’Ebre
250-00213/13
Tramesa a la Comissió 54
Termini de presentació d’esmenes 54

Proposta de resolució sobre la seguretat viària dels autocars escolars
250-00214/13
Tramesa a la Comissió 55
Termini de presentació d’esmenes 55

Proposta de resolució sobre una auditoria de la gestió de la pandèmia
250-00215/13
Tramesa a la Comissió 55
Termini de presentació d’esmenes 55

Proposta de resolució sobre les agressions que pateixen els professionals de la salut
250-00216/13
Tramesa a la Comissió 55
Termini de presentació d’esmenes 55

Proposta de resolució sobre la utilització d’expressions agreujants i insults en els 
mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-00217/13
Tramesa a la Comissió 56
Termini de presentació d’esmenes 56

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
250-00218/13
Tramesa a la Comissió 56
Termini de presentació d’esmenes 56

Proposta de resolució sobre el reforç de la lluita contra la violència de gènere en 
dones grans
250-00219/13
Tramesa a la Comissió 56
Termini de presentació d’esmenes 56

Proposta de resolució sobre la democràcia i la llibertat i contra la repressió del po-
ble cubà
250-00220/13
Tramesa a la Comissió 56
Termini de presentació d’esmenes 57

Proposta de resolució de suport a una transició pacífica a la democràcia a Cuba
250-00222/13
Tramesa a la Comissió 57
Termini de presentació d’esmenes 57

Proposta de resolució sobre l’increment de personal al CUAP Sant Pere, de Reus
250-00223/13
Tramesa a la Comissió 57
Termini de presentació d’esmenes 57

Proposta de resolució sobre una moratòria per a la nova catalogació dels centres 
educatius segons la complexitat
250-00224/13
Tramesa a la Comissió 57
Termini de presentació d’esmenes 57

Proposta de resolució sobre el compromís de Catalunya amb la reconstrucció del 
Kurdistan
250-00225/13
Presentació: Ruben Wagensberg Ramon, del GP ERC, Francesc de Dalmases i Thió, del GP 
JxCat, Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP, GP CUP-NCG 58
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Proposta de resolució sobre la necessitat de mantenir oberts i a ple rendiment du-
rant l’estiu els centres d’atenció primària de Valldoreix i Turó de Can Mates i els 
consultoris de les Planes i la Florida, a Sant Cugat del Vallès
250-00226/13
Presentació: GP Cs 59

Proposta de resolució sobre la moratòria en l’ús de les llançadores de projectils 
viscoelàstics pel Cos de Mossos d’Esquadra
250-00227/13
Presentació: GP ECP 60

Proposta de resolució sobre la creació dels impostos ambientals que estableix la 
Llei 16/2017, del canvi climàtic
250-00228/13
Presentació: GP CUP-NCG 61

Proposta de resolució sobre la situació a Cuba el juliol del 2021
250-00229/13
Presentació: GP PSC-Units 62

Proposta de resolució sobre l’ampliació de places de centres de dia a Tremp
250-00230/13
Presentació: GP PSC-Units 63

Proposta de resolució sobre la construcció del nou centre d’atenció primària de 
Riells i Viabrea
250-00231/13
Presentació: GP PSC-Units 64

Proposta de resolució sobre la variant de les Preses
250-00232/13
Presentació: GP PSC-Units 65

Proposta de resolució sobre les emissions odoríferes
250-00233/13
Presentació: GP PSC-Units 66

Proposta de resolució sobre la manca de places de formació professional a Igualada
250-00234/13
Presentació: GP PSC-Units 67

Proposta de resolució sobre l’ús de sulfat de coure a les instal·lacions de reg del 
delta de l’Ebre
250-00235/13
Presentació: GP PSC-Units 68

Proposta de resolució sobre els furts i robatoris als conreus de garrofa
250-00236/13
Presentació: GP PSC-Units 70

Proposta de resolució sobre els animals domèstics de les dones víctimes de vio-
lència de gènere
250-00237/13
Presentació: GP PSC-Units 71

Proposta de resolució sobre la integració dels sistemes de seguiment integral en 
els casos de violència de gènere
250-00238/13
Presentació: GP PSC-Units 72

Proposta de resolució sobre la reobertura dels centres sanitaris de l’alt Berguedà
250-00239/13
Presentació: GP PSC-Units 73

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari comercial dels establiments si-
tuats en municipis turístics fins a dos quarts d’una de la matinada
250-00240/13
Presentació: GP Cs 74

Proposta de resolució sobre la supressió del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
250-00241/13
Presentació: GP VOX 75

Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’agents rurals
250-00242/13
Presentació: GP VOX 78
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Proposta de resolució sobre la conversió de l’Institut per al Desenvolupament de les 
Comarques de l’Ebre en el mecanisme per a cogestionar els fons europeus Pròxima 
Generació a les Terres de l’Ebre
250-00243/13
Presentació: GP ECP 79

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació del Cos de Mos-
sos d’Esquadra en els desnonaments
250-00244/13
Presentació: GP ECP 80

Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió a la xarxa de telecomuni-
cacions, de la fibra òptica i de la telefonia mòbil a les Terres de l’Ebre i de mesures 
per a millorar les condicions per al teletreball en aquestes comarques
250-00245/13
Presentació: GP ECP 82

Proposta de resolució sobre la defensa del sector forestal
250-00246/13
Presentació: GP VOX 84

3.10.30. Debats generals

Debat sobre l’alimentació sostenible
255-00001/13
Presentació: GP CUP-NCG, GP ECP 85

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2021, sobre Aeroports Públics de 
Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018
256-00005/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 86
Termini per a proposar compareixences 86

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
Tramesa a la Comissió 87
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 87

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització10/2021, sobre el Consorci Localret, 
corresponent a l’exercici del 2018
258-00006/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 87
Termini per a demanar la presentació de l’informe 87

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Modificació del calendari de sessions plenàries per al primer període de sessions
244-00007/13
Acord 88

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 diputada 88
Renúncia a la condició de diputat 88
Renúncia a la condició de diputada 89
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4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Empresa i Treball
410-00003/13
Substitució de diputats 89

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00004/13
Substitució de diputats 89

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/13
Substitució de diputats 90

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
406-00002/13
Adscripció de diputats del GP CUP-NCG; G Mixt 90

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del delta de l’Ebre
406-00003/13
Adscripció de diputats del GP CUP-NCG; G Mixt 91

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 8/XIV, sobre la situació dels sectors econòmics
390-00008/13
Designació de la Comissió competent 91

Control del compliment de la Moció 9/XIV, sobre les mesures previstes per a fer 
front a l’increment dels delictes d’odi
390-00009/13
Designació de la Comissió competent 91

Control del compliment de la Moció 10/XIV, sobre l’acció exterior
390-00010/13
Designació de la Comissió competent 92

Control del compliment de la Moció 11/XIV, sobre el model i les prioritats en matè-
ria d’infraestructures
390-00011/13
Designació de la Comissió competent 92

Control del compliment de la Moció 12/XIV, sobre les polítiques energètiques
390-00012/13
Designació de la Comissió competent 92

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre la gestió i l’evolució de la cinquena onada de la pandèmia de Covid-19
361-00006/13
Acord sobre la sol·licitud 92

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre l’aval aprovat per l’Institut Català de Finances i els acords del Govern 
per a afrontar les fiances imposades pel Tribunal de Comptes als exmembres del 
Govern i ex alts càrrecs investigats per malversació de fons públics
361-00007/13
Sol·licitud 92

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre la 
gestió i l’evolució de la cinquena onada de la pandèmia de Covid-19
350-00006/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 93
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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
Acord sobre la sol·licitud 93

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vice-
president del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori sobre les restricci-
ons fixades arran de la Covid-19
354-00034/13
Sol·licitud i tramitació 93

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

Sol·licitud de compareixença de Josep Manuel Silva Alcalde, professor de comunica-
ció de la Universitat Autònoma de Bellaterra i de la Universitat Oberta de Catalunya 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00058/13
Rebuig de la sol·licitud 93

Sol·licitud de compareixença de Victor Amela, periodista del diari La Vanguardia, 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00059/13
Rebuig de la sol·licitud 94

Sol·licitud de compareixença de Jordi Basté, periodista de RAC1, davant la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
356-00060/13
Rebuig de la sol·licitud 94

Sol·licitud de compareixença d’Andreu Buenafuente Moreno, codirector de la pro-
ductora El Terrat, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00061/13
Rebuig de la sol·licitud 94

Sol·licitud de compareixença de Ferran Monegal, periodista del diari El Periódico, 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00062/13
Rebuig de la sol·licitud 94

Sol·licitud de compareixença Nicola Pedrazzoli, fundador de teve.cat, davant la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
356-00063/13
Rebuig de la sol·licitud 95

Sol·licitud de compareixença de Pilar Rahola Martínez, periodista, davant la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
356-00064/13
Rebuig de la sol·licitud 95

Sol·licitud de compareixença de Laura Rosel, directora del programa El matí de Cata-
lunya Ràdio, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00065/13
Rebuig de la sol·licitud 95
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Sol·licitud de compareixença de Jaume Roures, director general del grup Mediapro, 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00066/13
Rebuig de la sol·licitud 95

Sol·licitud de compareixença de Miquel Rutllan, president del Clúster Audiovisual de 
Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00067/13
Rebuig de la sol·licitud 96

Sol·licitud de compareixença de Vicenç Sanclemente, director de Ràdio4, davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
356-00068/13
Rebuig de la sol·licitud 96

Sol·licitud de compareixença d’Albert Solé, de la productora Minimal Films, davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
356-00069/13
Rebuig de la sol·licitud 96

Sol·licitud de compareixença de Toni Soler, codirector de la productora Minoria Ab-
soluta, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00070/13
Rebuig de la sol·licitud 96

Sol·licitud de compareixença de Mònica Terribas, exdirectora de Televisió de Ca-
talunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00071/13
Rebuig de la sol·licitud 97

Sol·licitud de compareixença de Ricard Ustrell, director de la productora La Manc-
hester Radiofònica, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00072/13
Rebuig de la sol·licitud 97

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Soler Castanys, editor, davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè in-
formi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
356-00073/13
Rebuig de la sol·licitud 97

Sol·licitud de compareixença d’Esperança Esteve, directora de la Fundació Ajuda i 
Esperança, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre el balanç de 
les actuacions del telèfon de l’esperança i el de prevenció del suïcidi
356-00075/13
Acord sobre la sol·licitud 97

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi de Periodistes de Ca-
talunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals com a pas previ a la presentació de candidats al Consell de 
Govern de la Corporació
356-00081/13
Acord sobre la sol·licitud 98

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Dones Visuals davant la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
com a pas previ a la presentació de candidats al Consell de Govern de la Corporació
356-00082/13
Acord sobre la sol·licitud 98
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Sol·licitud de compareixença de Víctor Guardiola Flores, conseller delegat de l’Ins-
titut Català de Finances, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre el paper de l’Institut com a avalador de determinades persones davant les 
reclamacions del Tribunal de Comptes
356-00103/13
Sol·licitud 98

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera de Drets So-
cials sobre les mesures adoptades per al garantiment dels drets bàsics dels infants 
i llurs famílies durant el període de les vacances escolars
355-00023/13
Acord de tenir la sessió informativa 98

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

Compareixença d’Esperança Esteve, directora de la Fundació Ajuda i Esperança, 
davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre el balanç de les actuacions 
del telèfon de l’esperança i el de prevenció del suïcidi
357-00023/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 99

Compareixença de la directora general d’Agricultura i Ramaderia davant la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre 
el nou decret d’ordenació ramadera
357-00024/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 99

Compareixença d’una representació de l’associació de propietaris de la zona d’es-
pecial protecció per als ocells Secans de Balaguer davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre qüestions relacio-
nades amb la zona de reg del canal Algerri-Balaguer i la zona d’especial protecció 
per als ocells de Balaguer
357-00025/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 99

Compareixença d’una representació de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a 
informar de les seves tasques amb relació a l’Agenda rural de Catalunya
357-00026/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 99

Compareixença d’una representació de l’Associació de Micropobles de Catalunya 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a 
informar de les seves tasques amb relació a l’Agenda rural de Catalunya
357-00027/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 100

Compareixença d’una representació del Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural per a informar de les seves tasques amb relació a l’Agenda rural de Catalunya
357-00028/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 100

Compareixença d’una representació l’Associació Catalana de Municipis davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar 
de les seves tasques amb relació a l’Agenda rural de Catalunya
357-00029/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 100

Compareixença d’una representació del Col·legi de Periodistes de Catalunya davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
com a pas previ a la presentació de candidats al Consell de Govern de la Corporació
357-00030/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 100
Substanciació 100
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Compareixença d’una representació de Dones Visuals davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a pas previ a 
la presentació de candidats al Consell de Govern de la Corporació
357-00031/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 101
Substanciació 101

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputada
Presentació 101

Renúncia a la condició de diputat
Presentació 101

Renúncia a la condició de diputada
Presentació 102

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller d’Empresa i 
Treball
330-00019/13
Presentació: president de la Generalitat 102

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria anual d’activitats de l’Institut Català Internacional per la Pau, correspo-
nent al 2019
334-00012/13
Presentació: Xavier Masllorens Escubós, President de l’Institut Català Internacional Per la Pau 103

Memòria anual d’activitats de l’Institut Català Internacional per la Pau, correspo-
nent al 2020
334-00013/13
Presentació: Xavier Masllorens Escubós, President de l’Institut Català Internacional Per la Pau 103

Memòria del Consell de l’Audiovisual de Catalunya corresponent al 2020
334-00014/13
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 103

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 104
Constitució 105

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Assistents del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 106
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 68/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 16/2021, d’aprovació de mesures urgents d’ordenament del joc de 
loteria reservat a la Generalitat de Catalunya
203-00006/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 11, 29.07.2021, DSPC-P 17

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de juliol de 2021, ha debatut el 
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. 203-00006/13), i ha 
aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del 
Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 16/2021, del 13 de juliol, d’aprovació de mesures urgents d’ordenament del 
joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

Resolució 69/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 17/2021, pel qual s’adopten mesures extraordinàries de limitació a 
la densitat ramadera
203-00007/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 11, 29.07.2021, DSPC-P 17

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de juliol de 2021, ha debatut el 
Decret llei 17/2021, del 20 de juliol, pel qual s’adopten mesures extraordinàries de 
limitació a la densitat ramadera (tram. 203-00007/13), i ha aprovat la resolució se-
güent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, 
s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 17/2021, del 20 de juliol, pel qual s’adopten mesures extraordinàries de li-
mitació a la densitat ramadera.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer
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Resolució 70/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 18/2021, 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
203-00008/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 11, 29.07.2021, DSPC-P 17

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de juliol de 2021, ha debatut el 
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), i 
ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del 
Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 18/2021, del 27 de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la re-
cuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al personal 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució 71/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 15/2021, de creació del Fons Complementari de Riscos de la 
Generalitat de Catalunya
203-00005/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 11, 29.07.2021, DSPC-P 17

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de juliol de 2021, ha debatut el 
Decret llei 15/2021, del 6 de juliol, de creació del Fons Complementari de Riscos de 
la Generalitat de Catalunya (tram. 203-00005/13), i ha aprovat la resolució següent, 
que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha 
de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 15/2021, del 6 de juliol, de creació del Fons Complementari de Riscos de la 
Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer
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1.10. Acords i resolucions

Resolució 55/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el desdoblament 
de la carretera C-31 entre Sant Pere de Ribes i Cubelles
250-00103/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 4, 28.07.2021, DSPC-C 55

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 28 de 
juliol de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desdoblament 
de la carretera C-31 a Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú i Cubelles (tram. 250-
00103/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana (reg. 9580).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar, durant aquesta legisla-

tura, un estudi executiu del desdoblament de la carretera C-31 al Garraf, entre Sant 
Pere de Ribes i Cubelles.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells

Resolució 56/XIV del Parlament de Catalunya, sobre un nou programa 
de manteniment dels llits dels rius del districte de la conca fluvial de 
Catalunya
250-00104/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 4, 28.07.2021, DSPC-C 55

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 28 de 
juliol de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el pla de millora i 
manteniment dels torrents que travessen els nuclis urbans de l’Alt Penedès i el Gar-
raf (tram. 250-00104/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 9581).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar, en un termini de sis me-

sos, un nou programa de manteniment i conservació dels llits dels rius del distric-
te de la conca fluvial de Catalunya, que incorpori les actuacions que es considerin 
prioritàries als llits de riu no urbans de l’Alt Penedès i el Garraf, i crear una línia de 
subvenció als municipis per a fer front a les necessitats en àmbits urbans.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells
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Resolució 57/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la millora de la 
carretera BV-2115 entre les carreteres C-32 i C-31
250-00106/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 4, 28.07.2021, DSPC-C 55

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 28 de 
juliol de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la millora de la 
carretera BV-2115 entre les carreteres C-32 i C-31 (tram. 250-00106/13), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana (reg. 9582).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar, durant aquesta legisla-

tura, un nou estudi executiu de millora de la carretera BV-2115 entre les carreteres 
C-32 i C-31 que complementi el que el 2018 va fer l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú (Projecte de construcció d’un carril segregat per a vianants i bicicletes en 
la BV-2115, entre la ronda Ibèrica i el càmping Vilanova Park) i doni resposta a les 
qüestions pendents relacionades amb la seguretat en diferents trams.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells

Resolució 58/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el centre logístic 
del Baix Penedès
250-00111/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 4, 28.07.2021, DSPC-C 55

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 28 de 
juliol de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el centre logístic 
del Baix Penedès (tram. 250-00111/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya (reg. 9583).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar el nou pla director de Logis Penedès, i tramitar i aprovar les figures 

de gestió urbanística corresponents.
b) Planificar l’execució del centre logístic del Baix Penedès un cop aprovat el pla 

director.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells
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Resolució 59/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el 
condicionament de la carretera C-15 entre Vilafranca del Penedès i 
Igualada
250-00112/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 4, 28.07.2021, DSPC-C 55

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 28 de 
juliol de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desdoblament 
de la carretera C-15 entre Capellades i Vilanova del Camí (tram. 250-00112/13), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana (reg. 9584).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a executar les obres previstes per a la 

millora general i el condicionament de la carretera C-15 entre els punts quilomètrics 
13,000 (enllaç de Vilafranca del Penedès) i 37,000 (enllaç de Capellades) i entre els 
punts quilomètrics 39,530 (enllaç de la Torre Claramunt) i 44,380 (enllaç d’Iguala-
da), corresponents a la fase 1, i impulsar la redacció de l’estudi informatiu del tram 
situat entre els punts quilomètrics 37,000 (enllaç de Capellades) i 39,530 (enllaç de 
la Torre Claramunt), corresponents a la fase 2, per a completar l’actuació.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells

Resolució 60/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el desdoblament 
de la carretera B-224 entre Martorell, Sant Esteve Sesrovires i 
Masquefa
250-00113/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 4, 28.07.2021, DSPC-C 55

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 28 de 
juliol de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desdoblament 
de la carretera B-224 entre Martorell, Sant Esteve de Sesrovires i Masquefa (tram. 
250-00113/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 9585).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar durant aquesta legislatura 

el desdoblament del tram entre Martorell, Sant Esteve Sesrovires i Masquefa de la 
carretera B-224

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells
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Resolució 61/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la posada en 
marxa d’un pacte català contra la pobresa infantil
250-00024/13

ADOPCIÓ

Comissió de Drets Socials, sessió 4, 28.07.2021, DSPC-C 57

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 28 de juliol de 2021, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pacte cata-
là contra la pobresa infantil (tram. 250-00024/13), presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 9564).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Convocar les forces polítiques per a tirar endavant de manera urgent un pacte 

català contra la pobresa infantil que inclogui compromisos pressupostaris que siguin 
presents en els pressupostos de la Generalitat independentment del Govern de torn.

b) Definir un pla de lluita contra la pobresa infantil que inclogui un calendari a 
curt i mitjà termini i uns objectius planificats en el temps per a combatre la pobresa 
infantil, que està augmentant en el context de pandèmia, i amb apartats específics 
amb relació a la pobresa infantil severa.

c) Iniciar un estudi sobre la situació de les famílies monoparentals que proposi 
mesures específiques per a reduir a la meitat, en el termini d’un any, el percentat-
ge d’aquestes famílies que es troba en situació de pobresa –que actualment és del 
53,6%, xifra que representa un total de 156.222 llars monoparentals femenines– i 
que quantifiqui l’impacte que la Covid-19 ha tingut sobre aquestes famílies.

d) Fer urgentment les modificacions necessàries per a garantir que les famílies 
amb menors a càrrec en situació de pobresa severa tinguin accés a la renda garan-
tida de ciutadania i a les prestacions associades que els permetin cobrir les neces-
sitats essencials, i assegurar una correcta coordinació amb els serveis socials per a 
detectar i acompanyar totes les famílies que necessiten aquesta prestació i no saben 
com accedir-hi.

e) Presentar un informe sobre l’impacte de les diferents formes de pobresa en la 
infància i l’adolescència a Catalunya que detalli les necessitats que cobreixen les po-
lítiques actuals, les que resten desateses i la manera com la Covid-19 ha fet créixer 
les situacions de carència material.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comis-

sió, Mónica Ríos García

Resolució 62/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un 
registre de persones en situació de soledat no desitjada
250-00042/13

ADOPCIÓ

Comissió de Drets Socials, sessió 4, 28.07.2021, DSPC-C 57

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 28 de juliol de 2021, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de persones en 
situació de soledat no desitjada (tram. 250-00042/13), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 9565).
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Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear, en el termini de sis mesos i amb la col·laboració de tots el agents impli-

cats, un registre unificat i oficial del nombre de persones que viuen en situacions de 
vulnerabilitat originades per situacions d’aïllament i soledat no volguda.

b) Estudiar la possibilitat d’adequar el sistema de recollida d’informació en els 
registres de seguretat dels cossos de Mossos d’Esquadra i de Bombers de la Gene-
ralitat de Catalunya, en les intervencions fetes en domicilis i en el cas de trobar-hi 
cadàvers, per a incloure-hi, si s’escau i sempre que sigui possible determinar-ho, la 
situació de soledat no volguda dels ocupants, i incorporar aquesta informació en el 
registre oficial.

c) Incloure en els registres d’èxitus generals la detecció de la situació de soledat 
no volguda, si s’escau i en el cas que sigui possible determinar-ho.

d) Incloure en el contracte programa dels serveis socials una fitxa específica per 
a la creació de programes de lluita contra la soledat no volguda que permeti incre-
mentar el finançament dels ens locals que disposen de projectes amb relació a aquest 
fenomen.

e) Incorporar en els serveis d’atenció domiciliària mesures i serveis específics 
que millorin l’atenció a les persones grans en situació de soledat no volguda.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comis-

sió, Mónica Ríos García

Resolució 63/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el pagament dels 
deutes pendents als centres residencials
250-00043/13

ADOPCIÓ

Comissió de Drets Socials, sessió 4, 28.07.2021, DSPC-C 57

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 28 de juliol de 2021, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes pendents 
als centres residencials i la reducció de les llistes d’espera (tram. 250-00043/13), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana (reg. 9566).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer efectius els pagaments pendents des del mes de gener del 2021 als centres 

residencials, tant pel que fa a l’anomenat plus Covid com a d’altres relacionats amb 
el finançament de les places residencials.

b) Fer efectius tots els pagaments pendents de l’any 2020 als centres residencials.
c) Acordar amb el sector representatiu de les residències no acreditades les com-

pensacions econòmiques necessàries derivades de la reserva de places buides per la 
Covid-19.
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d) Acordar amb el sector representatiu dels centres de dia les compensacions 
econòmiques necessàries derivades de la reducció de places per motius de la Co-
vid-19.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comis-

sió, Mónica Ríos García

Resolució 64/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
d’una residència i centre de dia al barri de Sant Pere Nord, de 
Terrassa
250-00044/13

ADOPCIÓ

Comissió de Drets Socials, sessió 4, 28.07.2021, DSPC-C 57

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 28 de juliol de 2021, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència i 
centre de dia al barri de Sant Pere Nord, de Terrassa (tram. 250-00044/13), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana (reg. 9567).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure la construcció d’una resi-

dència i centre de dia al barri de Sant Pere Nord, a Terrassa (Vallès Occidental), en 
els propers pressupostos de la Generalitat.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comis-

sió, Mónica Ríos García

Resolució 65/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la lectura i 
l’edició
250-00047/13

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 3, 28.07.2021, DSPC-C 59

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 28 de juliol de 2021, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la lectura i l’edició (tram. 250-00047/13), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya (reg. 9623).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar donant suport al sector editorial i a millorar les línies de crèdit per 

a ajudar a recuperar la força perduda en aquest sector i el talent creatiu i literari de 
Catalunya.
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b) Revisar les bases del Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya per a 
adaptar-lo al context de represa i transformació i a la voluntat de cooperar amb les 
institucions que formen part del Consell de la Mancomunitat Cultural.

c) Continuar reforçant els ajuts als ajuntaments per a la compra de fons bibliogrà-
fics per a les biblioteques públiques i, si les disponibilitats pressupostàries ho per-
meten, a tornar a dotar amb un 1 milió d’euros addicional els ajuts per a la compra 
de novetats bibliogràfiques en català i occità.

d) Crear una biblioteca digital per al sistema educatiu i a reforçar el Pla de lectu-
ra de centre, amb la col·laboració, si escau, del Departament de Cultura, dins el Pla 
nacional del llibre i la lectura de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
El secretari de la Comissió, Engelbert Montalà i Pla; la presidenta de la Comis-

sió, Maria Dolors Sabater i Puig

Resolució 66/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les indústries 
culturals, la creació artística i els ensenyaments artístics
250-00048/13

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 3, 28.07.2021, DSPC-C 59

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 28 de juliol de 2021, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre les indústries culturals, la creació artísti-
ca i els ensenyaments artístics (tram. 250-00048/13), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 9625).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar garantint l’accés a la cultura i a fomentar el consum cultural, des-

prés de més d’un any de tancaments i restriccions en els aforaments.
b) Estudiar l’establiment del bo cultural català i de descomptes en les entrades 

per a determinats col·lectius, fent una especial incidència en la recuperació dels es-
pectadors als cinemes, als teatres i en altres equipaments a fi d’activar nous públics, 
com ara gent gran, joves i famílies.

c) Treballar per una aliança entre les polítiques culturals i de promoció turística, 
a fi de començar a dissenyar una estratègia cultural per la recuperació econòmica.

d) Mobilitzar els recursos dels fons europeus per a permetre l’accés immediat 
del sector creatiu, artístic i cultural al finançament i al crèdit, i a impulsar nous pro-
jectes i coproduccions per mitjà del suport econòmic del Departament de Cultura.

e) Continuar donant suport als centres d’ensenyaments artístics i a posar en mar-
xa nous convenis amb els ajuntaments i els centres d’iniciativa privada, amb centres 
d’ensenyaments artístics que aquesta darrera dècada han hagut de tancar llurs equi-
paments per manca d’ajuts públics o n’han hagut de pagar tots sols les despeses de 
sosteniment i funcionament.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
El secretari de la Comissió, Engelbert Montalà i Pla; la presidenta de la Comis-

sió, Maria Dolors Sabater i Puig
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Resolució 67/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’encaix del 
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona en el marc del futur 
sistema museístic català
250-00064/13

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 3, 28.07.2021, DSPC-C 59

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 28 de juliol de 2021, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’encaix del Museu Nacional Arqueolò-
gic de Tarragona en el marc del futur sistema museístic català (tram. 250-00064/13), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya (reg. 9624).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mantenir sessions de treball amb l’Ajuntament de Tarragona amb relació al 

desenvolupament del Pla d’actuació 2022-2025 emmarcat en el Pla de museus de 
Catalunya, aprovat el 6 d’octubre de 2020, a fi d’abordar l’encaix i el paper que ha 
de tenir el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona en el marc del futur sistema 
museístic català, i en concret en el marc de l’organització dels museus arqueològics, 
garantint l’autonomia del museu i la capitalitat i el lideratge indiscutibles que, com 
a referent a Catalunya pel que fa al món clàssic, ha d’exercir en el camp de la roma-
nitat.

b) Actualitzar els compromisos amb l’Ajuntament de Tarragona i els tarragonins 
amb relació a: 

1r. La revisió i l’actualització del Pla de gestió del patrimoni cultural de Tarrago-
na, elaborat el 2014, a fi d’aprovar-lo i aplicar-lo aquest 2021; la implantació del Pla 
director per a la restauració de les muralles de Tarragona, del 2017, que ja s’executa 
progressivament d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, i la creació d’òr-
gans o l’assoliment d’acords de cooperació institucional per a coordinar les accions 
de les administracions públiques amb competències en aquesta matèria.

2n. El projecte de recuperació i museïtzació del Teatre Romà i d’ordenació de  
l’entorn i els accessos.

3r. La recuperació de la cooperació institucional per a definir el pla funcional de 
l’antiga Fàbrica de Tabacs, «La Tabacalera», a fi que l’espai resultant esdevingui un 
nou pol d’activitat i d’atractivitat de la ciutat.

4t. La reforma a curt i mitjà termini de la seu del Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona, garantint el finançament per part del Departament de Cultura del pro-
jecte museogràfic que s’ha d’implantar a la seu de la plaça del Rei un cop acabades 
les obres del Ministeri de Cultura i Esport i configurant-se aquesta seu com un cen-
tre per a la presentació de la capital de la província Tarraconense sense hipotecar el 
futur gran museu de la romanitat al recinte de l’antiga Fàbrica de Tabacs.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
El secretari de la Comissió, Engelbert Montalà i Pla; la presidenta de la Comis-

sió, Maria Dolors Sabater i Puig
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1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2020, sobre la 
seguretat i la mobilitat ciutadana de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, corresponent a l’exercici del 2017
258-00031/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2020, sobre el 
romanent de tresoreria de l’Ajuntament de Besalú, corresponent a 
l’exercici del 2018
258-00032/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos de la 
Generalitat de Catalunya
200-00001/13

ACORD DEL PLE

Sessió 11, 29.07.2021, DSPC-P 17

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de juliol de 2021, ha adoptat la 
Resolució 71/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 15/2021, 
de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya (tram. 
203-00005/13). Un cop validat aquest decret llei, s’ha sotmès a votació, d’acord amb 
l’article 158.4 del Reglament del Parlament, la proposta de tramitar-lo com a pro-
jecte de llei, que ha estat aprovada per 127 vots a favor, cap vot en contra i 7 abs-
tencions.

Aquest acord del Ple dona lloc a la tramitació com a projecte de llei del Decret 
llei 15/2021, del 6 de juliol, de creació del Fons Complementari de Riscos de la Ge-
neralitat de Catalunya. D’acord amb l’article esmentat del Reglament, no s’hi poden 
presentar esmenes de retorn.

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Article 158.4 del Reglament del Parlament.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT, EXCLUSIVAMENT 

AMB TEXT ALTERNATIU

Termini: atès el procediment d’urgència, 5 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 07.09.2021).
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

N. de la r.: El text del Decret llei, que es tramita com a Projecte de llei, va ser publi-
cat en el BOPC 85, del 19 de juliol de 2021, a la pàgina 39.

3.01.02. Proposicions de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ECP; G Mixt (reg. 12755; 12834; 12923; 13042).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 02.09.2021; 10:30 h.
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Proposició de llei de supressió de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
202-00008/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; G Mixt (reg. 12472; 13043).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.09.2021 al 15.09.2021).
Finiment del termini: 16.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; G Mixt (reg. 12473; 13044).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.09.2021 al 15.09.2021).
Finiment del termini: 16.09.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de supressió de l’impost sobre les emissions de 
diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica
202-00010/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 6661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 111.b del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición 
de ley: 

Proposición de Ley para la supresión del Impuesto sobre las emisiones 
de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica

Exposición de motivos
El impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de trac-

ción mecánica es un tributo propio de la Generalidad de Cataluña, cuyo objeto es 
grabar las emisiones de dióxido de carbono que producen estos vehículos.

Este tributo tiene carácter finalista y por objeto el nutrir a partes iguales el Fondo 
climático y el Fondo de patrimonio natural.

El impuesto se gestiona mediante padrón y es elaborado y aprobado por la Agen-
cia Tributaria de Cataluña a partir de los datos de que dispone. Así las cosas, son 
sujetos pasivos del impuesto las personas físicas y jurídicas que a lo largo del 2020 
fueran titulares de un turismo, motocicleta o furgoneta y que tuvieran su domicilio 
fiscal en Cataluña. También están obligadas al pago del impuesto las personas jurí-
dicas sin residencia fiscal en Cataluña que tuvieran un establecimiento, sucursal u 
oficina y que tuvieran vehículos registrados en Cataluña en aquella fecha

El periodo impositivo coincide con el año natural y el impuesto se devenga el 
último día del periodo impositivo.

Si bien el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos 
de tracción mecánica se creó con la Ley 5/2017 de medidas fiscales, administrativas, 
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financieras y del sector público, posteriormente su regulación se incorporó a la ley 
16/2017, del 1 de agosto, del cambio climático.

Ha sido el Decreto Ley 33/2020, de 30 de septiembre, de medidas urgentes en el 
ámbito del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de 
tracción mecánica y del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, 
y en el ámbito presupuestario y administrativo, el que ha modificado la Ley 16/2017 
del cambio climático y la Ley 9/2019, del 23 de diciembre, que afecta al impuesto 
sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, 
así como lo Decreto Ley 14/2020, de 28 de abril, y ha establecido el calendario de 
publicación de los padrones provisional y definitivo de este tributo, con la informa-
ción del importe que tendrá que liquidar cada contribuyente.

A partir del 1 de septiembre, se publicará el padrón definitivo y se iniciará el pe-
riodo de pago a través de la sede electrónica de la ATC. Si no se opta para hacer el 
pago por medio de la sede electrónica, a partir de octubre del 2021, el contribuyente 
recibirá una notificación con el importe y los plazos de ingreso

La inminente aplicación de este impuesto es un nuevo varapalo para los contri-
buyentes catalanes, que ya de por sí son los que más impuestos pagan en España 
por culpa de la lamentable gestión económica de los gobiernos separatistas. En un 
contexto de profunda crisis económica donde muchas familias están sufriendo una 
importante caída de sus ingresos, resulta una injusticia social que reduce la compe-
titividad económica en Cataluña.

Muchos ciudadanos optan diariamente por el coche como vehículo de transporte 
para para realizar sus quehaceres diarios, siendo su primera opción ante la poca efi-
cacia del transporte público. El legislador debe tener en cuenta que la movilidad es 
un derecho fundamental de las personas, por lo que debe ser asequible, debe tener 
el menor coste posible para los usuarios y no tiene que penalizar arbitrariamente al 
coche.

Por otro lado, el impuesto grava a todos los vehículos, especialmente a los más 
antiguos, pero quedan exentos los vehículos pesados, que son los que generan más 
CO

2
. El diseño del impuesto no responde, por tanto, al principio de quien contami-

na, paga.
Además, el impuesto no depende de los kilómetros recorridos por lo que el im-

puesto no conseguirá los objetivos medioambientales que persigue. El hecho de 
gravar la propiedad del vehículo puede comportar que una persona que circula de 
forma habitual pague la misma cantidad que otra persona que utiliza el vehículo 
ocasionalmente. No depender de los kilómetros recorridos también hace que el gran 
volumen de los vehículos que están de paso por nuestro territorio también queden 
exentos.

Atendiendo a que ya existen otras figuras fiscales, como el impuesto de matricu-
lación, el de circulación y los impuestos sobre hidrocarburos, que gravan el mismo 
hecho impositivo, el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los ve-
hículos de tracción mecánica deviene innecesario, y resulta una nueva carga impo-
sitiva para las clases medias y bajas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Proposición de Ley para la supresión del Impuesto sobre las emisiones 
de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica
Primero. Se suprimen los artículos 40 al 50 bis de la Ley 16/2017, del 1 de agos-

to, del cambio climático.
Segundo. Se deroga la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 

16/2017, del cambio climático, en cuanto al impuesto sobre las emisiones de dióxido 
de carbono de los vehículos de tracción mecánica.

Tercero. Se suprimen artículos 1 y 2 del Decreto-ley 33/2020, de 30 de septiem-
bre, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre las emisiones de dióxido 
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de carbono de los vehículos de tracción mecánica y del impuesto sobre las estancias 
en establecimientos turísticos, y en el ámbito presupuestario y administrativo.

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

Disposición final. Entrada en vigor
Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Ofici-

al de la Generalidad de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

Proposició de llei de la bonificació autonòmica de l’impost de 
patrimoni
202-00011/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; G Mixt (reg. 12474; 13045).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; G Mixt (reg. 12475; 13046).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP VOX; G Mixt (reg. 12477; 12754; 13047).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.09.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
202-00014/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 14.09.2021).
Finiment del termini: 15.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 14.09.2021).
Finiment del termini: 15.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 14.09.2021).
Finiment del termini: 15.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 14.09.2021).
Finiment del termini: 15.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.
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Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari
202-00018/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 14.09.2021).
Finiment del termini: 15.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.

Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris 
i viles
202-00019/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 11620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta, Marc 

Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que 
estableixen els articles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la propo-
sició de llei següent: 

Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles

Exposició de motius
Un bon nombre de barris i viles de Catalunya pateixen una problemàtica social i 

ambiental acusada. Es tracta en la majoria de casos d’àrees resultants de processos 
d’urbanització expansius i poc ordenats en els què la població ha de fer front a difi-
cultats en l’accés als subministraments bàsics, el deteriorament dels espais públics, 
la insuficient cobertura d’equipaments i serveis públics, la baixa qualitat de l’edifi-
cació o densitats massa elevades. Als problemes estructurals s’afegeix el fet que són 
aquests barris i viles les que més fortament reben els impactes les crisis socials i 
econòmiques, amb les seves seqüeles d’increment de l’atur, la precarietat, la pobresa 
i els desnonaments; a la vegada que son determinats col·lectius dins d’aquestes àrees 
urbanes els qui més pateixen aquests efectes, essent les dones les qui experimenten 
una major desigualtat i les que acostumen a assumir les tasques de cura.

La tendència a la separació dels grups socials sobre el territori, resultant de les 
desigualtats de renda i de la situació del mercat de l’habitatge, fa que els sectors 
socials més desafavorits tendeixin a concentrar-se en aquests barris, provocant 
d’aquesta manera dinàmiques de segregació sòcioespacial. Es dona així la paradoxa 
que aquells que més necessiten dels serveis i el suport públic acaben residint en els 
barris amb majors dèficits i en les localitats que disposen de menors recursos. Les 
desigualtats socials i la problemàtica urbana es troben així íntimament associades i 
es retroalimenten, de tal manera que la segregació esdevé al mateix temps un reflex 
i una causa de les desigualtats socials.

La tipologia dels barris i àrees urbanes on es concentren les situacions de major 
vulnerabilitat inclou, en particular, nuclis històrics degradats, polígons d’habitatge 
de massa i sectors nascuts de processos d’urbanització marginal o poc regulada. Tot 
i que aquests fenòmens d’exclusió es vinculen habitualment als barris de les àrees 
metropolitanes i de les grans ciutats, en els darrers anys s’ha constatat que aquestes 
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problemàtiques afecten també a les poblacions de la Catalunya interior, ja sigui en 
les ciutats i viles d’antiga tradició manufacturera, agro-industrial o comercial, com 
capitals comarcals i altres localitats que articulen i presten serveis de tota mena a un 
conjunt de pobles i viles del seu entorn.

En alguns d’aquests barris, d’altra banda, s’hi poden desenvolupar processos de 
gentrificació: un fenomen físic, social, cultural i econòmic de transformació de bar-
ris populars o cèntrics a través del qual els seus residents en son expulsats per un 
augment accelerat del preu dels lloguers, per una transformació dels usos o per un 
procés de terciarització del mateix. En determinats casos, aquests processos han 
estat alimentats per les pròpies polítiques de millora urbana, doncs no s’han desen-
volupat mecanismes prou eficaços per governar els efectes de les transformacions 
experimentades com a conseqüència d’un inversió pública que, enlloc de beneficiar 
a la col·lectivitat del barri, ha acabat provocant l’expulsió de part dels seus residents.

A la problemàtica social, s’afegeixen els reptes derivats del canvi climàtic i la 
crisi ambiental. Els barris i viles amb edificacions més precàries i dotacions urbanes 
més insuficient pateixen en major mesura les conseqüències de les temperatures ex-
tremes. Les condicions d’habitabilitat i accessibilitat hi són sovint inadequades, de 
manera que pateixen més calor durant els períodes càlids i requereixen de més ener-
gia per escalfar-se durant les onades de fred, amb els consegüents efectes pel que fa 
a la pobresa energètica. Així mateix, les àrees vulnerables estan en molts casos més 
exposades als riscos ambientals i la contaminació, mentre disposen de menys espais 
verds per habitant i refugis climàtics. Aquest conjunt de factors contribueix a que els 
sectors més vulnerables socialment siguin també els que més pateixen els impactes 
i els costos de l’escalfament global.

La segregació residencial també condiciona la salut de la població, de tal manera 
que hi tenen major prevalença determinades patologies. Les condicions d’habitabi-
litat dels barris vulnerables, amb major densitat i proximitat física, amb habitatges 
més petits i menys ventilació, unit a la falta d’espais verds suficients i de qualitat, són 
factors que afecten no només les condicions de vida, sinó també l’estat de salut de la 
població. La crisis sanitària derivada de la pandèmia COVID-19 ha evidenciat fins 
a quin punt resulten rellevants les desigualtats sòcioespacials en matèria de salut.

En aquesta conjuntura resulta peremptori una acció dels poders públics que tin-
gui per objectiu reduir les desigualtats socials i pal·liar els efectes de la crisi climà-
tica sobre la població a través de la millora de les condicions de vida en els barris i 
àrees més desafavorits. A aquestes finalitats respon la present Llei.

Catalunya compta amb una notable tradició de polítiques de millora urbana. En 
aquesta destaca en particular les iniciatives empreses pels ajuntaments a partir del re-
torn de la democràcia municipal, impulsades en molts casos per les reivindicacions 
de les associacions de veïns. Pel que fa a les actuacions impulsades per la Generalitat 
descolla l’experiència de la Llei 2/2004 de millora de barris, viles i àrees urbanes que 
requereixen d’atenció especial, que constitueix un antecedent directe de la norma pre-
sent i va permetre intervenir en un elevat nombre de barris de tot el país. Les convo-
catòries de la Llei 2/2004 varen quedar interrompudes a partir de l’any 2011, però tant 
diversos ajuntaments com el Parlament de Catalunya ha reclamat de manera reiterada 
la conveniència de reprendre-les. Tant és així que l’Ajuntament de Barcelona ha de-
cidit impulsar des de l’any 2016 un Pla de Barris específic en el seu terme municipal.

La present Llei, bevent d’aquesta trajectòria de polítiques de millora urbana, crea 
un Fons de recuperació social, urbana i ambiental de barris i viles de Catalunya per 
donar respostes específiques als nous reptes de la societat actual en aquests territo-
ris. Els objectius principals de la present llei són quatre: 

– En primer lloc, millorar les condicions de vida en els barris amb major vulne-
rabilitat urbana, social i ambiental, amb especial atenció a les necessitats de les do-
nes i dels col·lectius més vulnerables, així com mitigar el canvi climàtic i adaptar-se 
als seus efectes.
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– En segon lloc, afrontar els dèficits urbanístics, ja sigui la degradació de l’espai 
públic, la falta d’accessibilitat o de zones verdes, la baixa qualitat dels habitatges, la 
falta d’equipaments, l’accés a l’energia i la dotació de serveis ambientals.

– El tercer objectiu és recuperar i promocionar l’activitat econòmica dels barris, 
tot enfortint l’ocupació comunitària, l’economia social i solidària i el cooperativis-
me, així com el comerç de proximitat o l’activitat industrial local.

– Finalment, el quart objectiu de la Llei recau en la voluntat d’afavorir que els 
veïns i veïnes s’auto-organitzin per a la reivindicació dels seus drets i la satisfacció 
de les seves necessitats col·lectives, promovent pràctiques socialment innovadores i 
esdevenint agents actius en la formulació i la gestió de les polítiques urbanes.

La Llei està integrada per sis capítols, tres disposicions addicionals i quatre dis-
posicions finals.

– El Capítol I conté les disposicions generals que concreten l’objecte de la llei 
i els principis generals que la inspiren: l’equitat social i la sostenibilitat ambiental. 
S’hi indiquen així mateix els paràmetres que regeixen el seu desplegament: la co-
operació interadministrativa, la subsidiarietat, la implicació de la ciutadania, la vo-
luntat de governar les transformacions urbanes i l’avaluació dels resultats.

– El Capítol II estableix la creació i dotació del Fons de recuperació social, urba-
na i ambiental de barris i viles de Catalunya.

– El Capítol III defineix els ens beneficiaris i les zones d’intervenció prioritària, 
denominació que rep l’àrea on es duran a terme les actuacions integrals de transfor-
mació i els criteris per a determinar-les.

– En el Capítol IV es defineixen els àmbits prioritaris d’actuació, detallant les tipo-
logies d’intervencions que hauran de contemplar les intervencions planificades, la de-
terminació del projecte a finançar i la participació dels ens en el finançament del Fons.

– El Capítol V determina el règim jurídic del Fons de recuperació social, urbana i 
ambiental de barris i viles, el procediment de participació, el contingut que han de te-
nir els Programa-Memòria dels ens que vulguin accedir al finançament. També inclou 
les directrius per a l’execució dels projectes, així com el seu seguiment i avaluació.

– Les Disposicions Addicionals habiliten el Govern per al desplegament de la 
Llei, possibiliten la creació dels ens instrumentals necessaris per a la seva aplicació 
i estableixen mesures específiques per a facilitar la instal·lació d’energies renovables.

– Les Disposicions Finals tenen relació amb el desplegament pressupostari i es-
tableixen la derogació de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen d’atenció especial, principal antecedent de la present norma.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte
1. Aquesta llei té per objecte la creació i regulació del Fons de recuperació social, 

urbana i ambiental de barris i viles de Catalunya.
2. El Fons té per finalitat reduir les desigualtats socials i fer front al la crisi am-

biental a través de la millora de les condicions de vida de la població en els barris i 
viles que pateixen dèficits urbanístics, baixa qualitat de l’edificació, manca d’equipa-
ments i serveis, dificultats d’accessibilitat, riscos ambientals, exposició severa als efec-
tes de l’emergència climàtica, així com alta vulnerabilitat social i riscos d’exclusió.

Article 2. Objectius generals
Els objectius generals que persegueix aquesta llei són: 
1. La reducció de les desigualtats socials i territorials, tot fent front a les causes 

i els efectes de la segregació residencial.
2. L’adaptació als efectes del canvi climàtic, tot evitant que aquests tinguin un 

impacte diferenciat sobre la població més vulnerable.
3. El foment de la igualtat de gènere i la desaparició de les desigualtats en l’ús de 

l’espai urbà, dels equipaments i dels serveis.
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4. La promoció de la rehabilitació d’immobles d’ús residencial i l’habitatge asse-
quible, tot prioritzant l’habitatge social en règim de lloguer i l’habitatge cooperatiu 
en cessió d’ús.

5. La millora de la qualitat de l’espai urbà i la dotació de serveis i equipaments 
públics o d’ús col·lectiu.

6. L’estímul de l’activitat econòmica dels barris i viles, fent èmfasi en la l’econo-
mia de proximitat, social i solidària, i el foment de l’ocupació.

7. El foment del comerç local i els serveis que el complementen.
8. La reducció de les desigualtats en matèria educativa, tant pel que fa a la segre-

gació escolar com a les activitats educatives complementàries i de lleure.
9. El foment dels programes de salut comunitària.
10. La reducció de la bretxa digital en l’accés i l’ús de les tecnologies de la infor-

mació i la comunicació.
11. L’avenç en la transició cap a la sostenibilitat ambiental i energètica de barris 

i viles.
12. L’impuls de la participació ciutadana, l’acció comunitària i l’empoderament 

de la ciutadania.

Article 3. Criteris per al desplegament 
Els principis generals que han d’inspirar a les administracions en el desenvolu-

pament d’aquesta llei són els següents: 
1. La dotació de recursos pressupostaris específics per a la millora de les condi-

cions socials i ambientals en els barris, viles i àrees urbanes més vulnerables.
2. La col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals, basada en 

els principis de la lleialtat institucional i la subsidiarietat.
3. La transversalitat de les actuacions que han d’abastar la problemàtica física, 

social i ambiental dels barris, viles i àrees urbanes concernides.
4. La implicació de la ciutadania en la diagnosi de la situació de partida, la for-

mulació dels objectius, així com la definició, la gestió i l’avaluació de les actuacions.
5. La voluntat de governar els efectes de les transformacions resultants de l’apli-

cació de la Llei, per tal de garantir que els seus beneficis redundin en la ciutadania 
resident en els barris, viles i àrees urbanes on s’intervé.

6. El compromís d’avaluar els resultats de l’aplicació de la Llei i de donar-ne 
compte tant a la ciutadania com a les institucions concernides.

Capítol II. Creació i dotació del Fons de recuperació social, urbana i 
ambiental de barris i viles de Catalunya

Article 4. Creació
Es crea el Fons de recuperació social, urbana i ambiental de barris i viles de 

Catalunya per dur a terme actuacions de millora de les condicions de vida de la 
població en els barris, viles i àrees urbanes que, degut a les seves característiques 
socials, econòmiques i ambientals, són identificats com a zones d’intervenció prio-
ritària d’acord als criteris fixats per aquesta llei.

Article 5. Dotació
El Fons de recuperació social, urbana i ambiental de barris i viles de Catalunya 

es dotarà econòmicament amb el pressupost anual de la Generalitat de Catalunya. 
Així mateix, el Fons es podrà dotar de finançament estatal i provinent de la Unió 
Europea o d’altres fonts.

Capítol III. Participació en el Fons, i zones i actuacions elegibles

Article 6. Ens que poden ser beneficiaris del Fons
Poden ser beneficiaris del finançament del Fons de recuperació social, urbana i 

ambiental de barris i viles de Catalunya els ajuntaments, consorcis, consells comar-
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cals, mancomunitats, diputacions i altres ens locals que vulguin realitzar actuacions 
de millora en els barris, viles o les àrees urbanes identificades com a zones d’inter-
venció prioritària.

Article 7. Realització de les actuacions
Les actuacions a realitzar en cada àmbit d’intervenció seran executades per l’ens 

local que les impulsa d’acord amb el Programa-Memòria d’intervenció integral, les 
característiques del qual es detallen en el Capítol V. Les modalitats de seguiment i 
avaluació de les actuacions per part del Govern de la Generalitat seran establertes 
en el desplegament reglamentari de la Llei.

Article 8. Àrees d’intervenció prioritària
S’entén per zona d’intervenció prioritària una àrea urbana, barri o vila de certa 

homogeneïtat i continuïtat urbanística que permet una delimitació que correspon a 
una realitat física, morfològica i econòmica-social que es trobi en alguna situació 
descrita en l’article 9.

Article 9. Criteris per determinar les àrees d’intervenció prioritària
1. Als efectes d’aquesta llei, es consideren àrees d’intervenció prioritària els bar-

ris, viles i àrees urbanes que es troben en tres o més de les situacions següents: 
a) Patir un procés de degradació arquitectònica, urbanística o estar afectada per 

dèficits en els serveis i les instal·lacions dels habitatges.
b) Comptar amb un parc d’habitatge degradat, dèficits d’eficiència energètica i 

d’accessibilitat, ocupacions, sobre-ocupacions i abandonament residencial.
c) Patir una situació d’increment accelerat del preu del lloguer o dels habitatges 

o ser considerada una àrea amb mercat d’habitatge tens.
d) Suportar dèficits urbanístics, insuficiència de serveis públics o amb degrada-

ció mediambiental de la zona, amb especial èmfasi en aquells conjunts declarats 
com a béns d’interès cultural o similar, i del patrimoni històric-arquitectònic.

e) Estar exposats a mancances d’espais públics, de dotació d’equipaments i d’es-
pais verds, així com disposar d’una insuficient qualitat de l’aire, de l’aigua, amb un 
elevat nivell de contaminació acústica o manca de refugis climàtics suficients.

f) Patir problemes d’accessibilitat deficient o mobilitat poc sostenible.
g) Estar afectada per una problemàtica demogràfica causada per la pèrdua, subs-

titució accelerada o l’envelliment de la població, o bé per un creixement massa ac-
celerat d’aquesta que no pugui ser assumit des del punt de vista urbanístic o dels 
serveis públics.

h) Experimentar greus problemes econòmics i socials, bé per una elevada con-
centració de població amb nivells de renda inferiors a la mitjana de l’entorn o bé per 
patir dinàmiques d’expulsió d’aquesta població.

i) Estar afectada per la segregació i l’abandonament escolar, problemes de salut, 
dèficits en atenció primària, una elevada taxa d’atur, un acusat grau de pobresa, una 
dèbil taxa d’activitat econòmica, un percentatge significatiu de població en risc d’ex-
clusió social o de persones que perceben pensions assistencials i pensions no contri-
butives, entre d’altres indicadors socials.

2. Els criteris i indicadors d’avaluació objectiva que s’utilitzaran per identificar 
les zones d’intervenció prioritària s’hauran d’establir per reglament.

Capítol IV. Àmbits de millora dels barris i viles

Article 10. Àmbits d’actuació
1. Son susceptibles d’obtenir el finançament que es regula en aquesta llei els pro-

grames que incorporin actuacions en cadascun dels següents àmbits: 
a) Urbanisme, habitatge i eficiència energètica.
b) Transició ecològica.
c) Acció sòcio-comunitària inclusiva i amb perspectiva de gènere.
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Article 11. Urbanisme, habitatge i eficiència energètica
1. Les actuacions d’aquest àmbit fan referència a les polítiques urbanístiques, de 

rehabilitació urbana, espai públic, equipaments comunitaris, serveis tècnics urbans 
i intervenció en els habitatges, tant en el seu interior com en els elements comuns 
de les edificacions, amb especial incidència sobre la seva eficiència energètica i ac-
cessibilitat.

2. Les actuacions finançades en aquest àmbit han d’abordar, entre d’altres, els 
següents objectius: 

2.1. Transició energètica.
Les mesures han d’afavorir una transició energètica justa, que tingui en compte 

l’empoderament de la ciutadania, millori l’accés a l’energia i redueixi l’impacte de 
la pobresa energètica.

Les actuacions finançades han de fomentar accions destinades a: 
a) La millora de l’eficiència energètica dels edificis i dels habitatges, en particu-

lar el seu aïllament tèrmic, les instal·lacions dels diferents subministraments i la ins-
tal·lació per produir energies renovables.

b) La renovació i electrificació dels equipaments de la llar, com sistemes de ca-
lefacció i aigua calenta.

c) La creació de Comunitats Energètiques Locals, entitats jurídiques amb l’objec-
tiu social d’oferir beneficis energètics, ambientals, econòmics i socials per als seus 
membres o per la localitat on desenvolupen l’activitat, amb el desenvolupament dels 
instruments necessaris per a la seva constitució.

d) La creació d’operadores energètiques locals.
e) La promoció de l’autoconsum i l’autoconsum compartit.
f) Reducció o eliminació de la pobresa energètica.
g) Facilitar l’accés a la informació i als drets del consumidor i consumidora.
2.2. Rehabilitació i habitatge assequible.
Les mesures s’han d’orientar a garantir el dret a l’accés a l’habitatge, així com la 

dignificació dels edificis i dels seus habitatges.
Les actuacions finançades han de fomentar accions destinades a: 
a) La rehabilitació interior d’habitatges d’ús residencial, amb especial atenció a 

la supressió de barreres arquitectòniques i adaptacions, i a l’eficiència energètica a 
través de la millora de l’aïllament.

b) La rehabilitació dels elements comuns de l’edificació, amb especial atenció a 
les cobertes, baixants, ascensors i façanes.

c) El foment de l’habitatge assequible, tot prioritzant l’habitatge social en règim 
de lloguer, els allotjaments dotacionals i l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

d) La mobilització del parc d’habitatges buits.
e) La reconversió del HUTs en habitatges d’ús residencial
f) La prevenció i acció enfront els desnonaments de persones vulnerables i la ga-

rantia d’habitatge d’emergència social.
g) Campanyes de difusió i formació sobre la llei de contenció de rendes 11/2020.
2.3. Urbanisme inclusiu.
Les mesures s’han d’orientar a fomentar transformacions urbanístiques que facin 

els entorns urbans més diversos i inclusius.
Les actuacions finançades han de fomentar accions destinades a: 
a) La integració de les perspectives de gènere i generacionals en l’urbanisme.
b) La barreja d’usos, fomentant la compatibilitat de les activitats productives, co-

mercials i de serveis, compatibles amb l’ús residencial predominant.
c) La millora de l’espai públic i comunitari, així com dels interiors d’illa.
d) L’ampliació o millora del sistema urbanístic d’equipaments comunitaris.
e) L’eliminació de barreres arquitectòniques i l’adequació dels espais públics, 

dels edificis i dels habitatges a les necessitats de les persones grans o amb discapa-
citat.
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f) La recuperació dels valors urbanístics, arquitectònics i paisatgístics dels espais 
urbans i dels entorns rurals de viles i barris, així com dels elements que representin 
la identitat local.

g) El restabliment dels espais infrautilitzats o sense ús, amb prioritat a l’ocupació 
de noves àrees sense urbanitzar.

h) El desplegament de les infraestructures de comunicació i digitalització en zo-
nes urbanes.

3. Per a les actuacions en matèria de rehabilitació urbana, renovació i eficiència 
energètica i promoció d’habitatges assequibles previstes en aquesta llei podran deli-
mitar-se àmbits que s’anomenaran unitats de rehabilitació.

4. La rehabilitació d’edificis i habitatges comportarà, si s’escau, la transformació 
estructural per aconseguir unes condicions mínimes d’habitabilitat que comporti 
habitatges dignes, assequibles i eficients energèticament, que elimini situacions d’in-
frahabitatge o de degradació residencial i que faciliti la regeneració urbana.

5. La rehabilitació energètica es fonamentarà en l’increment de l’eficiència ener-
gètica dels edificis, mesurada a través dels estàndards de qualificació energètica. Ha 
de ser dissenyada amb l’objectiu de millorar la qualificació energètica en almenys 2 
lletres (de la A a la G), prioritzant el subministrament d’energies renovables i mini-
mitzant les emissions de gasos efecte hivernacle.

6. La producció distribuïda d’energies renovables per a autoconsum i venda d’ex-
cedents, es basarà en la possibilitat d’acollir dites instal·lacions en els respectius edi-
ficis, conjunts d’edificis, equipaments o espais comunitaris.

Article 12. Transició ecològica
1. Les actuacions d’aquest àmbit fan referència a les polítiques ambientals de 

transició ecològica, amb especial atenció a la mobilitat sostenible i assequible, els 
serveis ambientals, el desplegament de la infraestructura verda urbana i la sobirania 
alimentària.

2. Les actuacions finançades en aquest àmbit han d’abordar, entre d’altres, els 
següents objectius: 

2.1. Mobilitat sostenible i assequible.
Les mesures han d’estar destinades a assegurar el dret a la mobilitat de la pobla-

ció, sense discriminacions d’edat, gènere, condició física o altres, tot fomentant l’ús 
de modes de transport actius i sostenibles: 

Les actuacions finançades han de fomentar accions destinades a: 
a) La implantació i millora dels sistemes de transport públic i els modes de mo-

bilitat activa a l’interior de les àrees objecte d’intervenció.
b) La millora de l’accessibilitat multimodal i la convivència de la mobilitat mo-

toritzada amb els modes de transports de vianants i de bicicletes, i amb el transport 
públic.

c) La creació d’infraestructura en xarxa, urbana i interurbana, de bicicletes i vi-
anants per a la priorització d’aquests modes i conseqüent pacificació dels entorns 
urbans.

d) La creació d’aparcaments dissuasius en els intercanviadors de transport públic 
localitzats en els perímetres urbans.

e) La millora del servei, oferta i gestió del transport públic amb connexions ur-
banes i interurbanes, amb un impuls prioritari en l’òptima cobertura territorial que 
possibiliti l’accés universal i assequible.

2.2. Serveis ambientals
Les mesures han d’estar destinades a millorar la provisió urbana dels diferents 

serveis ambientals, tot incrementant l’eficiència en l’ús dels recursos i millorant la 
salut i la qualitat de vida de les persones residents en l’àmbit d’intervenció.

Les actuacions finançades han de fomentar accions destinades a: 
a) La reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica i la millora de la qua-

litat de l’aire.
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b) La millora de l’eficiència en l’ús i la gestió de l’aigua, adequant la qualitat de 
l’aigua a l’ús que se’n faci en els habitatges, millorant la xarxa pública d’aigua pota-
ble i incrementant la dotació de fonts d’ús públic.

c) Els sistemes de reutilització d’aigües grises i la incorporació de sistemes de 
drenatge d’aigua pluvial als carrers, places i parcs per la seva reutilització.

d) La prevenció, minimització i millora de l’eficiència en la gestió de residus, in-
cloent la implantació de sistemes més eficients de recollida i les mesures adreçades 
a la reducció i la reutilització.

2.3. Infraestructura verda urbana.
Les mesures han de perseguir la preservació de la biodiversitat urbana i generar 

un impacte positiu per a la salut, la qualitat de l’entorn i la vida de les persones re-
sidents, així com la resiliència dels espais urbans.

Les actuacions finançades han de fomentar accions destinades a: 
a) L’increment de la superfície d’àrees verdes per habitant.
b) La renaturalització de la infraestructura verda urbana, la seva adequació a la 

climatologia i la reducció del seu consum d’aigua.
c) L’augment i recuperació de la biodiversitat.
d) La creació de vies i corredors verds.
e) L’ampliació del verd urbà en terrats i parets verticals.
f) La promoció de la vessant comunitària del verd, afavorint eines d’autogestió 

dels espais i augmentant el coneixement de la comunitat sobre el control de plagues 
i els beneficis de la renaturalització.

2.4. Sobirania alimentària.
Les mesures han de permetre avançar cap a una major sobirania alimentària mit-

jançant la promoció de la producció local, l’ocupació en tasques agrícoles, la recupe-
ració de pràctiques tradicionals, la protecció de terres de valor agrari i la informació 
sobre les condicions de producció i consum.

Les actuacions finançades han de fomentar accions destinades a: 
a) Afavorir els horts comunitaris en solars desocupats i terrats.
b) Incrementar la relació directa del petit productor amb l’usuari a través de mer-

cats de pagès i punts de venda directa.
c) Fomentar la compra pública de producte ecològic de proximitat per hospitals, 

escoles i per l’administració publica en general, així com la promoció en l’àmbit 
privat.

d) Promoure les aules de cuina i les cuines comunitàries per millorar l’accés a la 
informació i el coneixement alimentari de la població.

Article 13. Acció sòcio-comunitària inclusiva i amb perspectiva de 
gènere
1. Les actuacions d’aquest àmbit han d’incidir en el desenvolupament territorial 

de l’àrea d’actuació, amb una especial atenció en les polítiques de gènere i en tots 
aquells aspectes de la vida de les persones i de la comunitat que permeten la capaci-
tació, desenvolupament i millora de l’autonomia personal, així com en el foment de 
la cohesió social, la participació, l’empoderament i els vincles comunitaris.

2. Les actuacions finançades en aquest àmbit han de fomentar accions destina-
des a: 

a) Àmbit de gènere: promoure l’equitat de gènere en àmbits com l’ús i el disseny 
de l’espai públic, l’accés als serveis i a l’habitatge, l’educació i la salut, les oportuni-
tats laborals i l’accés a les tecnologies digitals.

b) Àmbit social: promoure les intervencions i mesures per a evitar la vulnerabi-
litat, la desprotecció i l’exclusió, tot fomentant la cohesió social.

c) Àmbit productiu: fomentar l’economia social i solidària i el cooperativisme, 
així com el comerç de proximitat, els serveis que el complementen i l’activitat in-
dustrial local.
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d) Àmbit laboral: incrementar l’ocupació efectiva i de qualitat, prioritzant la in-
serció de col·lectius vulnerables. Innovar i avançar en la creació de projectes i ini-
ciatives d’ocupabilitat.

e) Àmbit formatiu: millorar els nivells formatius, evitar l’abandonament forma-
tiu i l’absentisme. Garantir una educació i formació continua, assequible i inclusiva.

f) Àmbit de salut: millorar la situació de salut individual i de la comunitat en les 
seves dimensions físiques, psicològiques i socials.

g) Àmbit relacional: evitar l’aïllament relacional i la soledat, el deteriorament o 
la fractura de les xarxes familiars. Combatre la violència masclista o de gènere i la 
violència domèstica.

h) Àmbit comunitari-participatiu: promoure la participació en la vida comunità-
ria, la incidència de la ciutadania en l’agenda pública municipal i l’auto-organització 
per a la satisfacció de les necessitats col·lectives.

i) Àmbit digital: reduir l’escletxa digital, capacitar el conjunt de la població i ga-
rantir l’accés equitatiu a la tecnologia per a tothom.

3. S’incorporarà entre les accions d’aquest àmbit un Pla de Desenvolupament 
Comunitari d’Acció Social Inclusiva, a través del qual es definirà, amb la implicació 
dels diferents agents del barri i els seus residents, el conjunt de l’estratègia de desen-
volupament territorial de l’àrea urbana sobre la que s’intervé, incloent-hi també les 
actuacions relatives a la resta d’àmbits d’actuació.

Capítol V. Règim jurídic del Fons de recuperació social, urbana i 
ambiental de barris i viles de Catalunya

Article 14. Procediment de participació del Fons
D’acord amb aquesta llei i els instruments que la desenvolupen el Departament 

competent realitzarà una convocatòria pluriennal adreçada als ens locals que vul-
guin realitzar actuacions en barris i viles finançades pel Fons de recuperació social, 
urbana i ambiental de barris i viles de Catalunya.

Article 15. Programa-Memòria
1. Els ens locals han d’elaborar participativament un Programa-Memòria on es 

justifiqui la necessitat d’actuació en les matèries del Capítol III, així com la defini-
ció de les actuacions que es projecten per a la consecució dels objectius establers, i 
la delimitació de la zona d’intervenció prioritària.

2. El Govern establirà les característiques que haurà de reunir el Programa-Me-
mòria que, en tot cas, ha de contenir: 

a) La delimitació de l’àrea en la qual es vol intervenir, i la descripció de la seva 
situació social, urbanística, mediambiental i econòmica.

b) La proposta d’actuació, amb el detall de totes les accions previstes, tot justi-
ficant degudament la seva necessitat a través del recull d’indicadors i dades dispo-
nibles.

c) El pressupost global previst amb el detall del cost de cada una de les actua-
cions previstes, així com les emissions de carboni associades a cadascuna d’elles.

d) El Pla de Desenvolupament Comunitari d’Acció Social Inclusiva, que inclourà 
el marc de participació ciutadana i els mecanismes concrets per impulsar el paper 
actiu dels agents socials identificats en les zones d’actuació, o les mesures per afa-
vorir la seva aparició.

e) El calendari de desplegament de les diferents accions previstes i els recursos 
destinats per a cadascuna d’elles, especificant l’aportació que es proposa de cada 
Administració.

f) El model de governança proposat entre les diferents administracions públiques 
involucrades, i en relació als agents econòmics i socials.

g) Les intervencions públiques ja en curs o projectades en l’àrea d’actuació.
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h) La memòria del procés participatiu realitzat per a la redacció del Progra-
ma-Memòria.

Article 16. Comissió per a la gestió del Fons
Les sol·licituds i Programes-Memòria presentats seran examinades per una Co-

missió per a la gestió del Fons. Aquesta comissió estarà integrada per representants 
de l’Administració de la Generalitat, de l’Administració local i de la societat civil de 
les zones d’atenció prioritària.

La Comissió es compon, respectant el principi d’equitat de gènere, per: 
– 6 membres de les conselleries competents en els àmbits d’habitatge, energia, 

atenció social i comunitària, salut, educació i treball i el departament competent en 
matèria de governs locals, 

– 3 membres de l’Associació catalana de municipis i comarques,
– 3 membres de la Federació de Municipis de Catalunya,
– 3 tècnics del Col·legi d’Arquitectes,
– 3 membres del Col·legi d’Ambientòlegs,
– 3 membres del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials
– 3 membres de les federacions i moviments veïnals,
– 3 membres de les entitats i associacions ambientals.

Article 17. Determinació dels projectes a finançar
Per a la determinació dels projectes a finançar, la comissió podrà sol·licitar infor-

mació complementaria i proposar esmenes als ens locals sol·licitants.
La Comissió procedirà a l’anàlisi de les sol·licituds presentades i elaborarà un dic-

tamen de proposta d’adjudicació del Fons que elevarà al Departament corresponent.
Aquesta proposta ha de tenir en compte el principi d’equitat territorial.

Article 18. Finançament
1. La contribució del Fons al finançament de les actuacions aprovades represen-

tarà com a mínim el 50% i com a màxim el 90% del pressupost global del Progra-
ma-Memòria, d’acord amb els criteris que es determinin a la convocatòria.

2. Les administracions actuants, per tal de cobrir –total o parcialment– el cofi-
nançament que els correspongui, podran establir contribucions especials o quotes 
urbanístiques a càrrec dels propietaris beneficiaris de l’actuació, quan es donin els 
requisits previstos en la legislació pertinent.

3. Es podran establir programes de finançament a les comunitats de veïns i veï-
nes que hagin de rehabilitar els seus edificis i habitatges a través de la col·laboració 
amb la banca ètica i cooperativa i el sector financer tradicional. D’altra banda, es 
facilitaran acords entre les comunitats de veïns i veïnes perquè les entitats finance-
res facilitin crèdits a baix interès i per un llarg període de temps que permeti l’accés 
a comunitats amb menys recursos. També se cercaran mecanismes de col·laboració 
amb les empreses de serveis energètics per fer viable la seva participació en l’àm-
bit de la rehabilitació i la recerca d’acords amb diferents gremis com instal·ladors i 
empreses de rehabilitació, entre d’altres, per reduir la càrrega econòmica que han 
d’assumir les persones que duguin a terme obres de rehabilitació.

Article 19. Col·laboració en la redacció i execució dels projectes
Per a l’elaboració participativa del Programa-Memòria objecte de subvenció i 

per a l’execució de les actuacions previstes en mateix, l’ens local sol·licitant podrà 
requerir la col·laboració de la Generalitat o d’un ens instrumental.

Article 20. Seguiment i avaluació dels projectes
1. El desenvolupament d’aquesta Llei serà objecte d’avaluació periòdica per part 

del Govern de la Generalitat, que haurà de presentar al Parlament un informe deta-
llat del seu funcionament i resultats cada quatre anys.

2. Les modalitats d’avaluació i seguiment de cada un dels Programes-Memòria 
d’actuació finançats pel Fons serà establertes per reglament.
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3. Es crea un Consell Assessor, integrat per professionals de reconegut prestigi 
en l’àmbit de l’urbanisme, les ciències ambientals, els serveis socials, la dinamitza-
ció econòmica i l’associacionisme ciutadà, per tal d’assessorar el Govern de la Ge-
neralitat i els ens locals en tots aquells aspectes que puguin contribuir al bon fun-
cionament i avaluació de les actuacions previstes en aquesta Llei.

Disposicions addicionals

Primera. Desplegament 
S’autoritza el Govern de la Generalitat per a dictar les normes necessàries per al 

desplegament d’aquesta Llei.

Segona. Ens instrumentals 
Els beneficiaris per a l’execució dels Programa-Memòria finançats poden crear 

els ens instrumentals previstos en la normativa vigent.

Tercera. Addició d’un nou article 553-25 bis a la Llei 5/2015, del 13 de 
maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
als drets reals
Article 553-25 bis. Règim simplificat d’adopció d’acords per instal·lacions d’ener-

gies renovables
1. S’adopten per majoria simple del total de les quotes de participació dels pro-

pietaris que han participat en cada votació els acords que fan referència a: 
a) La implantació, en elements comuns d’ús comú, de sistemes d’energies reno-

vables i els seus elements auxiliars, ja sigui per a usos comuns, per a usos privatius 
d’un o més veïns o per usos mixtos, encara que comportin una modificació de la 
configuració exterior.

b) La participació en la generació distribuïda compartida a través de fonts reno-
vables, l’agregació de la demanda, o qualsevol altre definit per les directives europe-
es, la participació en comunitats locals o ciutadanes d’energia i l’exercici dels drets 
derivats de les mateixes.

2. Quan aquests sistemes d’energies renovables i els seus elements auxiliars, o 
una part dels d’aquests, situats a un espai d’ús comú, siguin d’ús privatiu d’un o més 
veïns de la comunitat, aquest o aquests no podran vincular exclusivament l’ús dels 
referits sistemes. D’aquesta manera, els veïns de la comunitat que no haguessin par-
ticipat en la votació inicial o que no s’hi haguessin oposat podran beneficiar-se de la 
instal·lació en un moment posterior, abonant l’import que es fixi.

3. Per als sistemes d’energies renovables que s’implantin en elements comuns 
d’ús privatiu, serà suficient complir amb la regulació urbanística aplicable, sense 
necessitat de l’aprovació de la comunitat de veïns.

4. Als efectes únicament de la legitimació per a la impugnació dels acords, els 
propietaris que no han participat en la votació es poden oposar a l’acord per mitjà 
d’un escrit enviat a la secretaria, per qualsevol mitjà fefaent, en el termini de quin-
ze dies des de que els ha estat notificat. Si passat el termini no han tramès l’escrit 
d’oposició, es considera que s’adhereixen a l’acord.

5. Als sistemes d’energies renovables per a usos comuns instal·lats en elements 
comuns no els serà d’aplicació l’exoneració del pagament per oposició a l’acord.

Disposicions finals

Primera. Afectació pressupostaria
Els preceptes que comporten la realització de despesa amb càrrec als Pressu-

postos de la Generalitat, produiran efecte al partir de l’entrada en vigor de la Llei 
de Pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
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Segona. Desplegament pressupostari
Aquesta Llei té un desplegament pressupostari pluriennal. Les previsions de les 

convocatòries d’ajuts tenen una vigència inicial de cinc anys. Al final d’aquest perío-
de s’ha de fer una avaluació dels objectius assolits i de les necessitats de continuïtat, 
sens perjudici de les actuacions en curs.

Tercera. Derogació
Amb l’entrada en vigor de la present Llei es deroga Llei 2/2004, de 4 de juny, de 

millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.

Quarta. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta, 

Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’una comissió d’estudi sobre 
el desplegament d’un sistema educatiu inclusiu
250-00028/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8749 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 8749)

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

3. Reforçar la tasca de divulgació adreçada a famílies i professionals, sobre el 
dret dels Infants a una escolarització inclusiva i sobre els beneficis que la diversitat 
aporta al conjunt de l’alumnat.

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

4. Garantir el suport econòmic a tots els CEE, públics i concertats, que es recon-
verteixin en CEEPSIR.

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

5. Reforçar quan calgui les accions inclusives a l’etapa post-obligatòria, amb 
l’avaluació i ampliació dels Itineraris de Formació Específica (a més territoris i a 
més disciplines), i l’adaptació del batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà per 
alumnes amb discapacitat, amb una durada de tres anys.
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Proposta de resolució sobre la renovació de l’acord amb els 
municipis per a reduir les ràtios d’alumnes per grup als centres 
educatius
250-00029/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8750 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 8750)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP Junts per Catalunya
D’addició al punt 1

1. Renovar l’acord amb els municipis per reduir les ràtios per grup als centres 
educatius d’infantil de segon cicle, de primària i de secundària sostinguts amb fons 
públics sempre que l’oferta educativa del municipi ho permeti, reservant les pla-
ces corresponents per l’alumnat amb necessitats educatives específiques i distribuir 
equitativament l’alumnat.

Proposta de resolució sobre la recuperació de la sisena hora als 
centres educatius públics
250-00031/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8751 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 8751)

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

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a recuperar la si-
sena hora a tots els centres educatius públics de màxima complexitat a Catalunya 
que la impartien el curs 2019-2020, i a destinar els recursos materials i humans ne-
cessaris per establir horaris saludables que permetin garantir l’equitat i la igualtat 
d’oportunitats.
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Proposta de resolució sobre l’estat de les instal·lacions de l’Escola 
Albert Vives, de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
250-00040/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8752 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 8752)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació dels apartats 1 i 2 en un únic punt

1. Revisar i actualitzar les necessitats de millora de les instal·lacions de l’escola 
Mossèn Albert Vives de La Seu d’Urgell, per adaptar-lo a les necessitats d’escola-
rització actuals del centre. I calendaritzar i pressupostar les millores necessàries el 
més aviat possible.

Proposta de resolució sobre la reclamació de la construcció 
d’equipaments educatius al Bages
250-00056/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8753 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 05.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 8753)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
De modificació al punt 1

1. Mantenir la col·laboració amb els ajuntaments de Castellbell i El Vilar i Sant 
Joan de Vilatorrada i assessorar-los en el procés de cessió dels terrenys necessaris 
per ubicar-hi els centres educatius Institut Bages Sud i Institut Cardener durant l’any 
2021.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició al punt 2

2. Dotar una partida econòmica als propers pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2022 que contempli la redacció dels projectes dels dos centres edu-
catius a Sant Joan de Vilatorrada i a Castellbell i el Vilar, un cop s’hagi realitzat la 
cessió del solar i els tràmits necessaris.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana
De supressió i addició al punt 3

3. Dotar una partida econòmica als pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2023 per a la construcció dels dos centres educatius, així com l’inici de l’exe-
cució de l’obra, quan s’hagin efectuat els tràmits previs a l’inici de la construcció.
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Proposta de resolució sobre la constitució d’una taula de diàleg entre 
partits catalans
250-00141/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12605 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 30.07.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 12605)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar un 
Acord Nacional per a l’Autodeterminació i l’Amnistia que inclogui partits polítics, 
entitats cíviques i representants de la societat civil que lliurement s’hi vulguin afegir 
amb l’objectiu de constituir un espai ampli i plural que expressi  els grans consensos 
de país i treballi per assolir-los efectivament.

Proposta de resolució sobre la bonificació del cent per cent de 
l’entrada de l’acompanyant d’una persona amb discapacitat
250-00168/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12476; 12689).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12478; 12690).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12479; 12691).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les residències de referència per a 
persones grans sordes
250-00171/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12480; 12692).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00172/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12481; 12693).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12482; 12694).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les famílies 
monoparentals a les famílies nombroses
250-00174/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12483; 12695).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el model de treball protegit
250-00175/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12484; 12696).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la tramitació de la llei de foment de 
l’associacionisme
250-00176/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12485; 12697).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors 
dels centres de protecció de menors de gestió concertada i delegada
250-00177/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12486; 12698).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12487; 12699).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12490; 12700).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Sagrada Família de Girona
250-00180/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12488; 12701).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la necessitat de construir un hospital de 
referència a les Terres de l’Ebre a Tortosa
250-00181/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12489; 12702).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 12491).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la supressió de les multes lingüístiques
250-00183/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12492; 12703).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12493; 12704).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12494; 12705).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la lliure circulació per les carreteres
250-00186/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12495; 12706).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la bonificació de l’impost de 
successions i donacions
250-00187/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12496; 12707).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el despoblament rural
250-00188/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12497; 12708).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució de defensa del sector primari
250-00189/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12498; 12709).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12499; 12710).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un parc de bombers a 
Vallirana
250-00191/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12500; 12711).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12501; 12712).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12502; 12713).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12503; 12714).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12504; 12715).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la lluita contra les agressions i les 
violències LGBTI-fòbiques
250-00196/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12505; 12716).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12506; 12717).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12507; 12718).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12508; 12719).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12509; 12720).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la retirada d’un monument franquista a 
Montserrat
250-00201/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12510; 12721).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12511; 12722).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12512; 12723).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12513; 12724).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12514; 12725).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dins dels 
túnels de Vallvidrera
250-00206/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12515; 12726).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12516; 12727).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dissolució de l’Àrea de Seguretat 
Institucional
250-00208/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12517; 12728).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.09.2021; 10:30 h.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 09.09.2021).
Finiment del termini: 10.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.

Proposta de resolució sobre el transport públic a Port Aventura
250-00210/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 09.09.2021).
Finiment del termini: 10.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.

Proposta de resolució sobre la conservació de Cal Macià, a 
Vallmanya
250-00211/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 09.09.2021).
Finiment del termini: 10.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 09.09.2021).
Finiment del termini: 10.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.

Proposta de resolució sobre l’actuació d’urgència al delta de l’Ebre
250-00213/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 09.09.2021).
Finiment del termini: 10.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.
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Proposta de resolució sobre la seguretat viària dels autocars 
escolars
250-00214/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 09.09.2021).
Finiment del termini: 10.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 09.09.2021).
Finiment del termini: 10.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 09.09.2021).
Finiment del termini: 10.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.



BOPC 98
4 d’agost de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 56

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 09.09.2021).
Finiment del termini: 10.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 09.09.2021).
Finiment del termini: 10.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.

Proposta de resolució sobre el reforç de la lluita contra la violència 
de gènere en dones grans
250-00219/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 09.09.2021).
Finiment del termini: 10.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.

Proposta de resolució sobre la democràcia i la llibertat i contra la 
repressió del poble cubà
250-00220/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 09.09.2021).
Finiment del termini: 10.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 09.09.2021).
Finiment del termini: 10.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 09.09.2021).
Finiment del termini: 10.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 09.09.2021).
Finiment del termini: 10.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre el compromís de Catalunya amb la 
reconstrucció del Kurdistan
250-00225/13

PRESENTACIÓ: RUBEN WAGENSBERG RAMON, DEL GP ERC, FRANCESC 

DE DALMASES I THIÓ, DEL GP JXCAT, SUSANNA SEGOVIA SÁNCHEZ, DEL 

GP ECP, GP CUP-NCG

Reg. 11499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Ruben Wagensberg Ramon, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-

cana, Francesc de Dalmases i Thió, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Trans-
parència i Cooperació del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Susanna Se-
govia Sánchez, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació 
del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre el Compromís de Catalunya amb la Re-
construcció del Kurdistan, per tal que sigui substanciada davant el ple del Parla-
ment, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 15 de març es van complir 10 anys des de l’inici de la guerra de Síria, una 

guerra que ha provocat casi 400.000 víctimes mortals, 5.7 milions de persones en 
cerca de refugi, en definitiva, que el país estigui devastat. Tanmateix, al nord-est de 
Síria la situació és diferent, allà hi viu el poble kurd en convivència amb àrabs i al-
tres minories com la cristiana. S’organitzen a través de l’Administració Autònoma 
del Nord-est de Síria, un projecte polític que neix a partir de la revolució que comen-
ça a Rojava i que s’emmarca en la doctrina política del confederalisme democràtic 
que proposa una solució pacífica, democràtica i de convivència a l’Orient Mitjà ba-
sada en el municipalisme, el feminisme i l’ecologia social.

Entre Catalunya i l’Administració Autònoma del Nord-est de Síria existeix un 
estret i potent vincle de solidaritat internacionalista entre moviments socials, briga-
distes i societat civil catalana. Aquesta xarxa de solidaritat de base entre Catalunya 
i el Kurdistan és una oportunitat per a explorar i avançar cap a altres formes de re-
construcció allunyades del capitalisme salvatge

Tal i com va succeir quan va acabar el setge de Sarajevo, les institucions del país, 
les entitats i la societat civil s’han de conjurar per participar en la reconstrucció del 
Kurdistan. I les administracions catalanes tenen l’oportunitat de liderar un nou mo-
viment de fraternitat.

El Pla director 2019-2022 de cooperació al desenvolupament aprovat al Parla-
ment de Catalunya conclou que la cooperació catalana ha de tenir especial atenció 
amb els pobles sahrauí, palestí i kurd; és per aquest motiu que les administracions 
catalanes han d’impulsar un nou moviment de confraternitat amb el Kurdistan.

Per aquests motius, els grups sotasignants presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Reconeix l’existència de l’Administració Autònoma del Nord-est de Síria sus-

tentada en el confederalisme democràtic com a subjecte polític, i insta a les institu-
cions catalanes a establir relacions institucionals amb aquesta administració.

2. Posa en valor el potencial del confederalisme democràtic com a solució pací-
fica, inclusiva, democràtica i de convivència a l’Orient Mitjà basada en el municipa-
lisme, el feminisme i l’ecologisme social.
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3. Fa una crida a les institucions, a la societat civil i a la ciutadania de Catalunya 
a impulsar una xarxa de solidaritat per participar de la reconstrucció de la regió i 
amb fraternitat amb la seva ciutadania, tant per la reconstrucció material del país, 
com per l’acollida permanent o temporal de persones refugiades; tot emmirallant-se 
en la xarxa de solidaritat entre Catalunya i Bòsnia a principis dels 90, basada en la 
fraternitat entre els dos pobles, la cooperació i la participació ciutadana i un rol ac-
tiu del municipalisme.

4. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a crear una taula de diferents 
administracions, entitats i societat civil per impulsar dita xarxa de solidaritat.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Ruben Wagensberg Ramon, diputat GP ERC. Francesc de Dalmases i Thió, GP 

JxCat; Susanna Segovia Sánchez, GP ECP, portaveus a la CAETC. Eulàlia Reguant 
i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Proposta de resolució sobre la necessitat de mantenir oberts i a ple 
rendiment durant l’estiu els centres d’atenció primària de Valldoreix i 
Turó de Can Mates i els consultoris de les Planes i la Florida, a Sant 
Cugat del Vallès
250-00226/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 11686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Anna Grau Arias, diputada del Grupo Parla-

mentario de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlament, presentan la Propuesta de resolución sobre la necesidad 
de mantener abiertos a pleno rendimiento en verano los CAP de Valldoreix y de 
Turó de Can Mates y los consultorios de Les Planes y de La Floresta, del municipio 
de Sant Cugat del Vallès, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con 
el texto siguiente: 

Exposición de motivos
La pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia que tiene para 

una sociedad moderna y desarrollada contar con un servicio público sanitario de 
calidad y suficientemente dotado de recursos humanos y materiales para atender las 
necesidades de los usuarios.

Es por ello que resulta un contrasentido el hecho de que tanto el Institut Català 
de la Salut como la Mutua de Terrassa hayan decidido el cierre total durante el mes 
de agosto de 2021 de los servicios que presta el CAP de Valldoreix, además del ci-
erre parcial del CAP del Turó de Can Mates, en el que sólo se atendería la especia-
lidad de Pediatría. Los consultorios de Les Planes y de La Floresta llevan cerrados, 
a día de hoy, más de catorce meses, desde el inicio de la pandemia.

Esta circunstancia se ve agravada por el perjuicio que supone para los usuarios 
de estos centros ser derivados a otros, en este caso el CAP de La Mina, perjuicio 
que se acentúa especialmente en el caso de personas mayores y enfermos crónicos 
o con dependencias.

Además, se da el caso de que ésta es una demanda largamente reivindicada por 
los diferentes partidos del consistorio de Sant Cugat del Vallès y que, en su momen-
to, han reclamado a aquellos que ostentaban las responsabilidades de gobierno. Po-
demos recordar en este sentido sendas declaraciones institucionales del consistorio, 
de 2011 y de 2016.
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Lamentablemente, a pesar del inequívoco posicionamiento del consistorio, los 
mencionados CAP sólo permanecieron abiertos en los veranos de 2018 y 2019.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
a) Que, de acuerdo con la Mutua de Terrassa, garantice la apertura durante todo 

el año del CAP de Valldoreix, el CAP del Turó de Can Mates, el Consultorio de Les 
Planes y el Consultorio de La Floresta sin ningún recorte en los servicios que allí 
se prestan.

b) Que, de acuerdo con la Mutua de Terrassa, dote económicamente las partidas 
correspondientes que permitan garantizar la disponibilidad de recursos humanos y 
materiales que aseguren la prestación de estos servicios sin interrupción a lo largo 
de todo el año en los próximos ejercicios, sin que circunstancias coyunturales pue-
dan, en ningún caso, justificar su interrupción.

Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la moratòria en l’ús de les llançadores 
de projectils viscoelàstics pel Cos de Mossos d’Esquadra
250-00227/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 12004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució per una moratòria en l’ús de 
les llançadores de foam per part del Cos de Mossos d’Esquadra, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers mesos hem hagut de lamentar lesions greus de ciutadans i ciuta-

danes com a conseqüència de l’impacte de projectils viscoelàstic (foam) disparats 
per part d’agents del Cos dels Mossos d’Esquadra, entre elles la pèrdua d’un ull el 
passat 17 de febrer de 2021 en les manifestacions de protesta per l’empresonament 
de Pablo Hasél. També en les mobilitzacions del mes d’octubre de 2019, de protes-
ta per la sentència del Tribunal Suprem condemnant activistes socials i polítics, els 
Mossos d’Esquadra van utilitzar aquests projectils i es van produir diferents lesions 
greus (oculars, testiculars, pulmonars...) sense que es pogués esclarir si aquestes ha-
vien estat produïdes pels projectils viscoelàstics disparats pels Mossos d’Esquadra 
o per les bales de goma disparades per la Policia Nacional.

El passat mes d’abril es va fer públic el protocol que regula l’ús de les llançadores 
de projectils viscoelàstics, que permeten, en determinades supòsits, disparar apun-
tant a les extremitats superiors, fet que suposa un risc evident de poder impactar en 
zones altament lesives com el cap o el tòrax. El mateix protocol estableix supòsits 
en els quals es pot utilitzar les esmentades llançadores sense l’autorització de la 
persona que exerceix el comandament del dispositiu i no deixa clara l’obligatorietat 
d’avisar a la ciutadania abans del seu ús.

El Parlament de Catalunya ha aprovat amb data 21 de juliol de 2021 la creació 
d’una comissió d’estudi sobre el model policial, comissió que ha d’estudiar millores 
en clau de democratització i garantia de drets humans. La comissió ha d’elaborar, en 
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el termini d’un any, unes conclusions per tal de revisar, entre d’altres, el model d’or-
dre públic i l’ús de les diferents eines i tècniques policials. Mentre aquesta comissió 
no elabori les seves conclusions, el cos dels Mossos d’Esquadra podria continuar 
utilitzant les llançadores de projectils viscoelàstics d’acord amb el protocol vigent, 
fet que suposa un risc evident per a les persones.

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. Establir una moratòria en l’ús de les llançadores de projectils viscoelàstics 

(foam) per part de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra fins que cul-
minin els treballs de la Comissió d’Estudi sobre el model policial del Parlament de 
Catalunya.

2. Modificar el protocol d’utilització de les llançadores de 40mm i dels seus 
projectils per tal que, en cap cas, puguin disparar-se aquests projectils per sobre la 
cintura; hagin d’utilitzar-se sempre amb l’autorització de la persona que exerceix el 
comandament del dispositiu, quedi perfectament registrada la traçabilitat del seu ús 
i sigui obligatori avisar a la ciutadania abans de la seva utilització.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
Marc Parés Franzi, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

Proposta de resolució sobre la creació dels impostos ambientals que 
estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic
250-00228/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 12007 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la creació d’impostos ambientals que con-
templa la llei 16/2017 de l’1 d’agost del canvi climàtic, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Acció Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei 16/2017 de l’1 d’agost del canvi climàtic, en el seu capítol V (Fiscalitat 

ambiental) defineix molt bé la necessitat que les administracions públiques de Cata-
lunya han de gravar les actuacions que fan augmentar la vulnerabilitat o incremen-
ten les emissions de gasos efecte d’hivernacle.

Concretament en l’article 39 (creació d’impostos ambientals) ens explica l’impost 
sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (Llei 
5/2017 del 28 de març) i defineix la creació de dos impostos més: 

– Impost sobre les activitats econòmiques que generen gasos amb efecte d’hi-
vernacle.

– Impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells.
En el cas d’aquest dos impostos, el 100% de llur recaptació s’ha de destinar a no-

drir el fons Climàtic i el Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric.
En la secció segona del Capitol V desgrana l’impost sobre les emissions de diò-

xid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (objecte i naturalesa, fet imposa-
ble, subjecte passiu, exempcions, quota tributària, bonificacions, període impositiu 
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i meritació, padró, gestió, recaptació i inspecció, infraccions i sancions, recursos i 
reclamacions, desplegament i aplicació de l’impost).

En la disposició final Onzena, diu clarament que el govern ha de presentar al 
Parlament el Projecte de llei de l’impost sobre les activitats econòmiques que gene-
ren gasos amb efecte d’hivernacle, de manera que el Parlament pugui aprovar la llei 
corresponent i l’impost pugui entrar en vigor el 2019. També afegeix: el Govern n’ha 
d’aprovar l’avantprojecte abans de l’1 de desembre de 2017 i n’ha de donar compte a 
la comissió del Parlament competent en matèria de medi ambient.

En la disposició final Dotzena: diu clarament que el Govern ha de presentar al 
Parlament el Projecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries de grans vai-
xells, de manera que el Parlament pugui aprovar la llei corresponent i l’impost pu-
gui entrar en vigor el 2019. També afegeix: el Govern n’ha d’aprovar l’avantprojecte 
abans de l’1 de desembre de 2017 i n’ha de donar compte a la comissió del Parla-
ment competent en matèria de medi ambient.

D’acord amb la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del canvi climàtic, aquest dos impos-
tos (l’impost sobre les activitats econòmiques que generen gasos amb efecte d’Hi-
vernacle i l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells) no s’han elabo-
rat en els terminis indicats.

El Parlament de Catalunya va declarar l’emergència climàtica. Considerem que 
les emissions d’efecte d’hivernacle no han deixat d’augmentar i no podem continuar 
aliens als objectius de reducció per la propera dècada i més, és necessari desplegar 
la Llei del Canvi Climàtic, i no només l’impost que afecta als vehicles de tracció me-
cànica, cal desplegar els impostos que afecten als qui emeten més emissions d’efecte 
hivernacle com les activitats econòmiques i els grans vaixells.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar, en un termini màxim de sis mesos, el Projecte de llei de l’impost 

sobre les activitats econòmiques que generen gasos amb efecte d’hivernacle pel seu 
debat i aprovació, per tal que es puguin aplicar el més aviat millor.

2. Presentar, en un termini màxim de sis mesos, el Projecte de llei de l’impost 
sobre les emissions portuàries de grans vaixells pel seu debat i aprovació, per tal que 
es puguin aplicar el més aviat millor.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt, GP 

CUP-NCG

Proposta de resolució sobre la situació a Cuba el juliol del 2021
250-00229/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12024, 12539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat, Ferran Pedret i 

Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la situació a Cuba al juliol del 2021, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, amb 
el text següent: 
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Exposició de motius
Els efectes de la pandèmia han vingut a agreujar la situació econòmica i social 

del conjunt de la ciutadania cubana, sumant-se als efectes d’un llarg i dur bloqueig 
econòmic sobre l’illa, i al malestar de gran part de la ciutadania per la manca de lli-
bertats civils i polítiques i la percepció d’immobilisme del règim, malgrat els canvis 
en els lideratges en els darrers anys.

Així, han esclatat protestes en diverses localitats cubanes, que posen de manifest 
un malestar que, a més d’econòmic i social, és també de caire polític.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya expressa la necessitat de posar fi al bloqueig eco-

nòmic sobre l’illa de Cuba, de garantir la llibertat per establir partits, sindicats i 
associacions a la República de Cuba, i la posada en marxa d’un procés de transició 
democràtica a l’illa.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; David Pérez Ibáñez, Ferran Pedret i Santos, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’ampliació de places de centres de dia 
a Tremp
250-00230/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Òscar 

Ordeig i Molist, diputat, Sílvia Romero Galera, diputada, Judit Alcalá González, 
diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre l’ampliació de places de centres de dia a Tremp, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
El centre de dia és un servei d’acolliment residencial per a persones de 65 anys 

i més que es troben en situació de dependència i, per tant, necessiten organització, 
supervisió i assistència en les activitats de la vida quotidiana. És un servei d’acolli-
ment diürn, alternatiu a l’estada residencial de la persona gran, de manera que com-
plementa l’atenció de l’entorn familiar de la persona.

Els professionals que atenen els centres de dia són pluridisciplinars, principal-
ment personal d’atenció directa especialitzat en geriatria, animació sociocultural, 
teràpia ocupacional, fisioteràpia, atenció sanitària, psicològica i social.

Després d’anys de desinversió pública en aquest àmbit, cal ampliar l’atenció a la 
gent gran i a les seves famílies amb la creació de noves places de centre de dia que 
garanteixin cures de qualitat a les persones grans. El Pallars Jussà té un dels índexs 
d’envelliment més alts de Catalunya: el 25,5% de la població, una de cada quatre 
persones, és major de 65 anys.

Al 2020, a Catalunya hi havia 19.491 places de centres de dia, 59 de les quals, al 
Pallars Jussà i, d’aquestes, 19 eren al centre de dia de Tremp. Aquest centre de dia ha 
estat tancat durant més d’un any a causa de la pandèmia de la Covid-19 i ha reobert 
amb només 10 places assistencials.
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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 ampliar les places del centre de dia 

de Tremp, prioritzant les inversions necessàries durant l’any 2021 per fer-ne viable 
aquesta ampliació, atès que comportarà la necessitat d’un nou emplaçament.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano Portaveu; Raúl Moreno Montaña, Portaveu adjunt; Òscar 

Ordeig i Molist; Sílvia Romero Galera, Judit Alcalá González, diputades, GP PSC-
Units

Proposta de resolució sobre la construcció del nou centre d’atenció 
primària de Riells i Viabrea
250-00231/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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, Mónica Ríos García, 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 la construcció del nou 
CAP a Riells i Viabrea, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Riells i Viabrea (La Selva) ha comptat durant 12 anys amb uns serveis d’atenció 

primària ubicats en una construcció modular que inicialment es va plantejar com a 
«provisional». El febrer de 2020 el govern de la Generalitat va adjudicar en concurs 
les obres per a la seva construcció, obres estimades en una durada de 14 mesos. Du-
rant aquests anys la població de Riells i Viabrea ha crescut, arribant a la xifra actual 
de 4.153 habitants.

La millora que suposa la construcció d’aquest nou equipament s’ha d’acompa-
nyar en paral·lel amb la millora dels catàleg de serveis que s’oferiran. Serveis neces-
saris com el servei de pediatria, el servei de llevadora, els serveis de cirurgia menor 
o els serveis d’ecografia i infiltracions, entre d’altres.

Aquests serveis no existeixen al CAP de Riells i Viabrea actualment. La seva 
activació evitaria que els seus veïns i veïnes s’haguessin de desplaçar a altres mu-
nicipis veïns amb les dificultats que això comporta a la població, en especial a la 
de més edat. A més d’evitar que s’hagi de sol·licitar el metge de capçalera en altres 
municipis veïns com Granollers.

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 dotar el nou CAP de Riells i Vi-

abrea amb els facultatius i especialitats necessàries per donar cobertura a l’incre-
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ment de població i evitar els desplaçaments dels veïns i veïnes del municipi a altres 
centres d’atenció primària.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Mónica Ríos García, 

diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la variant de les Preses
250-00232/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Silvia Pane-

que Sureda, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes 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 variant de 
Les Preses, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental de la variant de les Preses - la 

Vall d’en Bas, que connectarà l’eix de Bracons (C-37) i la futura variant d’Olot i per-
metrà evitar el trànsit de pas per l’interior dels nuclis ha estat acordat pel Govern de 
Catalunya i sotmès a informació pública. Les alternatives de traçat plantejades en 
els estudis són fruit del treball efectuat a partir dels acords generals a què van arri-
bar la Generalitat i els ajuntaments d’Olot, Les Preses i la Vall d’en Bas.

El traçat discorre per l’oest del nucli de les Preses i en paral·lel al riu Fluvià pel 
seu marge dret, evitant al màxim l’afectació al territori, al paisatge i al sòl agrícola i 
respectant la qualitat de vida del veïnat. La variant projectada té un carril per sentit 
de la circulació i s’inicia aproximadament al punt quilomètric 171,6 de la carretera 
C-37 (a l’altura de Can Trona).

L’actual traçat de la C152, pel centre del nucli urbà de Les Preses, te una IMD 
de més de 13.500 vehicles en un pes important dels vehicles pesants vinculats a la 
industria agroalimentària de La Garrotxa i Osona.

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. Aprovar el projecte executiu de la variant de Les Preses per la seva licitació.
2. Incorporar en el pressupost de l’any 2022 de la Generalitat de Catalunya, les 

partides adients, per tal de poder licitar i adjudicar les obres de la variant de Les 
Preses.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Silvia Paneque Sure-

da, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre les emissions odoríferes
250-00233/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12070, 12541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada, Oscar Apari-
cio Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre les emissions odoríferes, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Acció Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les males olors causades per algunes activitats industrials s’entenen com una con-

taminació ambiental pel fet que encara que les olors no arribin a ser tòxiques, poden 
arribar a provocar malestar, molèsties respiratòries, alteracions psicològiques, etc.

Al ser les olors un factor per a l’acceptació o rebuig, la població pot arribar a 
percebre les olors com un perill per a la seva salut, ocasionant nivells de descon-
tentament tan negatives com qualsevol altre problema ambiental. Això és el que es 
denomina contaminació odorífera o per olors.

Els problemes derivats de les molèsties a la població de les activitats generado-
res de les olors són difícils d’abordar per qüestions de buit legal o tècniques. Tenim 
l’oportunitat de ser pioners en legislar sobre aquest aspecte, si bé el Tribunal Euro-
peu de Drets Humans i la jurisprudència contenciosa-administrativa han declarat 
que la contaminació per olors pot arribar a afectar en determinats supòsits al dret a 
la intimitat domiciliària de les persones.

Al nostre país, en concret a Catalunya, la contaminació odorífera ja s’inclou 
com un factor de contaminació en la Llei 22/1983, de 21 de novembre. Més enda-
vant, Catalunya va iniciar la promulgació d’un avantprojecte l’any 2005 per regular 
la contaminació per olors establint valors límit, sancions i tècniques per a l’anàlisi 
d’impacte, però mai va ser aprovat.

L’any 2019 es va fer la consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte 
de llei de protecció de l’ambient atmosfèric. El 2 de desembre del 2019 va finalitzar 
el procés d’introducció de consulta pública, però no s’ha iniciat el procés de retorn 
que tenia previst finalitzar el 31 de gener de 2020.

L’única comunitat autònoma amb una llei que reguli la contaminació odorífera 
és Andalusia, amb el Decret 239/2013 del 12 de juliol, on es regula la qualitat del 
medi ambient atmosfèric. S’introdueix en l’article 19 l’anàlisi d’olfactometria dinà-
mica i la importància de la norma UNE-EN 13725: 2004. És una situació relativa-
ment comuna a nivell europeu, on molts països ja han establert la norma EN 13725: 
2004 com a norma tècnica per al mesurament de la contaminació per olors.

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. Presentar, en el màxim d’un any, un projecte de llei de qualitat de l’aire en què 

es contempli la vigilància i gestió de les emissions odoríferes.
2. Elaborar un pla d’eradicació de les emissions odoríferes, amb la inclusió d’un 

mapa on es determinin els punts de la geografia catalana amb emissions.
3. Que el Servei de Vigilància i Control de l’Aire del Departament d’Acció Cli-

màtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya es comprome-
ti a incloure controls d’emissions odoríferes, per mitjà de la Xarxa de Vigilància i 
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Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) o bé per la implantació de nous 
controls.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, Oscar Aparicio Pedro-

sa, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la manca de places de formació 
professional a Igualada
250-00234/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Jordi Riba Colom, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució sobre la manca de places de formació pro-
fessional a Igualada, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
En el procés de matriculació dels alumnes per al curs 2020-2021, 300 alumnes 

van quedar fora de la primera opció seleccionada en el procés de preinscripció a 
l’INS Milà i Fontanals d’Igualada i 250 alumnes no van aconseguir obtenir una pla-
ça. En aquests moments, es preveu que la situació per al curs 2021-2022 empitjori 
respecte a la del darrer curs, de fet a hores d’ara, 318 alumnes han quedat ja sense 
plaça en el procés de matriculació, tan sols, als cicles de grau mitjà.

Aquesta situació incideix de manera extremadament negativa en la necessària 
garantia de la igualtat d’oportunitats als joves d’Igualada i de la comarca de l’Anoia, 
atès que els alumnes que per nota no accedeixen als cicles resten sense cap opció 
formativa. Des dels poders públics es demana i es fomenta la formació entre els jo-
ves, però en aquest cas quan opten per la Formació Professional es troben en la si-
tuació de no tenir places suficients per garantir aquesta formació.

L’INS Milà i Fontanals és, en aquests moments, un centre amb 1.500 alumnes, 
un 30% dels quals son d’Igualada, un 60% de la comarca de l’Anoia i un 10% d’al-
tres comarques veïnes. Representa el principal institut i principal oferta pública de 
formació professional de la comarca de l’Anoia juntament amb l’Institut Guinovarda 
de Piera que imparteix cicles formatius de grau mitjà. Així mateix, els alumnes que 
han cursat cicles formatius a l’INS Milà i Fontanals obtenen unes dades d’inserció 
laboral d’entre el 60 i el 70%, essent per tant un dels principals camins de lluita con-
tra les altes dades d’atur juvenil a la comarca de l’Anoia.

Per resoldre aquesta situació és necessària una ampliació de l’edifici per acollir 
tallers i poder així ampliar el nombre de places formatives. No pot ser resolt, tal 
com s’ha indicat per part del Departament d’Educació de la Generalitat, mitjançant 
mòduls prefabricats que no només representen una precarització de l’educació, sinó 
que en aquest cas no són útils ni viables per acollir tallers de formació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a planificar i executar les obres neces-

sàries i dotar dels recursos docents necessaris per resoldre la situació de manca de 
places per garantir l’accés de tots i totes les joves a la formació professional a Igua-
lada i a la comarca de l’Anoia per al curs 2022-2023, específicament les actuacions 
a l’INS Milà i Fontanals d’Igualada referents a les inversions en ampliacions de les 
instal·lacions i tallers i a la oferta de places per donar cabuda a totes les sol·licituds 
de matriculació en els cicles formatius.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Jordi Riba Colom, di-

putats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’ús de sulfat de coure a les 
instal·lacions de reg del delta de l’Ebre
250-00235/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada, Joaquim Pala-

della Curto, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre l’ús de sulfat de coure en les instal·lacions de reg del 
Delta de l’Ebre, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Climàti-
ca, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’activitat agrària és bàsica al Delta de l’Ebre, és part del sistema i model de vida 

del Delta. El conreu d’arròs i d’altres productes d’horta, no sols forma part del pai-
satge d’un ecosistema únic a Catalunya sinó que també és una important font d’in-
gressos per moltes famílies.

És ben evident que el Delta no pot prescindir de cap manera de l’activitat agrà-
ria. Els canals i xarxes de reg formen part d’aquest equilibri necessari per la vida al 
Delta. El sistema de canals, sèquies i canonades, necessari per l’agricultura i que, a 
la vegada, són element essencial per un ecosistema que es demostra fràgil però que 
garanteix la vida i la biodiversitat de fins 92 tipus d’habitats diferents.

El bon estat i manteniment d’aquests canals, sèquies i canonades és punt fona-
mental perquè aquest sistema funcioni al Delta de l’Ebre. L’activitat agrària neces-
sita que tota aquesta xarxa de reg estigui conservada i funcioni en perfectes condi-
cions, al temps que aquest funcionament garanteix l’equilibri en aquest fràgil món 
de diversitat que el fa únic a Catalunya.

Les Comunitats de Regants són qui han vetllat tradicionalment perquè aquesta 
xarxa de reg estigui en bon estat i que, en conseqüència, l’activitat agrícola sigui 
possible. Cal dir que és una feina complexa, ja que són uns 600 kilòmetres de xar-
xa primària i secundària, on la degradació del pas del temps o les inclemències cli-
màtiques fan que el manteniment tingui l’obligació de ser constant i molts cops no 
exempt de complexitat.

Un dels problemes que des de sempre ha estat greu i ha dificultat molt el mante-
niment d’aquesta xarxa de reg és el que al Delta s’anomena el «llana o llapó», que 
no és més que l’acumulació d’algues que dificulta i tapona la circulació d’aigua per 
les conduccions de reg. L’acumulació d’algues és un problema per totes les xarxes de 
reg però és especialment greu al Delta, ja que el poc desnivell de les xarxes de reg i 
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el fet que comporta l’enfonsament de la plana deltaica, que fa inclús necessari treure 
l’aigua a través de les estacions de bombeig, fa que la circulació de l’aigua sigui amb 
molt poca corrent. Això afavoreix la proliferació d’aquesta acumulació d’algues i es 
converteix en problema greu i persistent.

Des de sempre, per lluitar contra aquest anomenat «llapó» a les xarxes de reg 
del Delta i també a d’altres sistemes de reg del conjunt de Catalunya, s’ha fet servir 
el «sulfat de coure», més concretament en la seva forma de compactació en forma 
de pedra, el que també tradicionalment s’ha dit la «pedra blava», forma aquesta que 
permet una lenta dissolució a l’aigua. Això assegura una molt baixa concentració 
del producte però actua com un efectiu anti-algues que permet mantenir l’equilibri 
necessari que fa possible el manteniment d’aquestes xarxes de reg.

El sulfat de coure està aprovat com algicida per al tractament d’aigües de pis-
cines, estanys, fonts, basses de regs i altres usos, i està aprovat per la Unió Europea 
en data 24 d’octubre de 2013, encara que actualment està en la llista de substàncies 
candidates a ésser substituïdes.

Els compostos de coure estaven autoritzats fins el 31 de gener del 2018 i s’ha 
ampliat l’autorització. L’última versió consolidada del Reglament és de data de 1 
de juliol de 2020, seguint estan autoritzats i es pot seguir utilitzat el sulfat de coure 
també en agricultura ecològica.

La necessitat de tenir controlades les algues per a un eficient i imprescindible 
manteniment del sistema de reg i no comptar amb cap producte substitut al mercat 
que faci possible un similar efectivitat, fan avui imprescindible l’ús d’aquesta «pe-
dra blava».

Diverses actuacions administratives derivades d’actuacions de control del Cos 
d’Agents Rurals han fet que la inquietud i la incertesa vers la utilització d’aquest 
producte estigui present entre els regants del territori, una incertesa que, de prolon-
gar-se, pot dificultar molt el manteniment necessari d’aquestes xarxes de reg, que 
són imprescindibles al Delta de l’Ebre, un lloc on l’equilibrí entre l’agricultura i la 
natura ha estat sempre una constant entre la gent que hi viu i que ningú millor que 
ells defensa i la fa possible cada dia.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta que la xarxa de reg al Delta de l’Ebre és primordial i essencial, no 

sols per l’agricultura sinó per al necessari equilibri que fa possible la vida i la bio-
diversitat existent al Delta.

2. Manifesta la necessària implicació de l’administració pública en el manteni-
ment i la conservació de la extensa xarxa de reg del Delta de l’Ebre, ajudant i faci-
litant als regants les eines necessàries per fer possible aquestes feines de manteni-
ment.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
3. Clarificar si la utilització del sulfat de coure pel manteniment de les xarxes del 

reg del Delta de l’Ebre, tal com s’ha fet tradicionalment, està permès o no.
4. Identificar i detallar el llistat de productes que es poden fer servir per al con-

trol de les algues a les xarxes de reg del Delta de l’Ebre i del conjunt de Catalunya.
5. Encarregar un estudi per tal que es busquin possibles solucions que puguin 

ajudar a donar resposta al problema de la proliferació d’algues a les xarxes de reg de 
Catalunya i més especialment a la xarxa de reg del Delta de l’Ebre. 

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, Joaquim Paladella Cur-

to, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre els furts i robatoris als conreus de 
garrofa
250-00236/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Ramon Es-

padaler Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre els furts i robatoris als cultius de garrofa, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural, amb el text següent: 

Exposició de motius
En la passada legislatura, es va debatre i aprovar una proposta de resolució so-

bre les mesures de seguretat i control en la campanya de recol·lecció de l’avellana i 
l’ametlla.

És evident, però, que els furts i robatoris no només es produeixen en les explota-
cions agrícoles d’avellana i ametlla, sinó que també es produeixen, entre d’altres, en 
les explotacions dedicades al cultiu de la garrofa.

De fet, l’any passat, els sindicats agraris posaven el focus en els furts i robatoris 
que tenien objecte aquest fruit, especialment a l’Alt Camp i el Tarragonès.

És necessari no sols fer vigilància a les finques, cosa que pot ser difícil, sinó 
especialment, fer seguiment de la traçabilitat del fruit, en els magatzems de com-
pra. Cal que la pressió policial es faci a tot el territori de Catalunya, per evitar que 
aquells que sostreuen garrofes es desplacin d’una zona a una altra del territori per 
poder aconseguir que li comprin el producte robat.

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. Implementar un pla per tal d’evitar, prevenir, i en el cas que es produeixin, per-

seguir els furts i robatoris a explotacions de cultiu de la garrofa.
2. Reforçar d’efectius d’agents rurals i policials per fer tasques de vigilància d’ex-

plotacions i d’establiments de compra de fruits secs.
3. Engegar una campanya de conscienciació entre els agricultors perquè denun-

ciïn els furts i robatoris en les seves explotacions, i entre els establiments de compra 
de fruits secs de la necessitat de demanar la llicència d’explotació agrària per com-
prar els fruits secs que arribin als seus establiments.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Ramon Espadaler Par-

cerisas, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre els animals domèstics de les dones 
víctimes de violència de gènere
250-00237/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 sobre els animals domèstics de les 
dones víctimes de violència de gènere, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Igualtat i Feminismes, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons dades del Ministeri d’Igualtat, el 30% de les dones víctimes de violència 

masclista tenen animals de companyia. El 86% de les dones víctimes de violència 
de gènere diu que també el seu animal ha patit maltractament. El 59% de les dones 
endarrereixen la sortida del domicili on estan essent maltractades perquè no troben 
un allotjament adequat per al seu animal domèstic. A això, s’hi ha de sumar que, a 
la majoria dels serveis d’acollida i emergència, l’entrada d’animals domèstics no és 
permesa.

El vincle emocional que s’estableix entre les persones i els seus animals ha can-
viat molt en els darrers anys. La societat ha fet un pas endavant pel que fa al respec-
te, sensibilitat i estima envers els animals. I és precisament aquest vincle el que fa 
servir el maltractador com un mecanisme més de maltractament cap a la víctima. 
Utilitza aquest vincle emocional de la dona amb el seu animal de companyia com 
una forma més d’infondre-li por i de maltractar-la.

La universitat de Utah va evidenciar que el 86% de les dones que s’allotjaven en 
un alberg per a dones maltractades tenien animals de companyia i, d’aquestes dones, 
el 80% havien vist com es maltractaven i fins hi tot es mataven als seus animals de 
companyia per part de les seves parelles.

Això demostra la necessitat que les institucions normalitzin l’estància de les víc-
times de violència de gènere amb els seus animals de companyia perquè en ambdós 
casos puguin abandonar el domicili on conviuen amb el seu maltractador.

En aquesta línia el govern de l’estat ha desenvolupat el programa VIOPET, un 
programa per recollir i acollir els animals de les víctimes de violència masclista. 
Més de 900 cases d’acollida en tot el territori de l’estat han donat suport i han atès 
els animals de companyia de més de 500 dones víctimes de violència masclista que 
no volien deixar a la seva llar, on estaven sent víctimes de violència masclista, els 
animals amb els seus maltractadors.

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. Estudiar i desenvolupar una proposta que permeti l’entrada d’animals de com-

panyia a les llars d’acollida per a dones víctimes de violència masclista.
2. Treballar conjuntament amb institucions locals perquè els animals de compa-

nyia de dones víctimes de violència de gènere trobin una llar d’acollida, tal com s’ha 
fet amb el programa VIOPET del govern de l’Estat.
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3. Encarregar un estudi sobre els casos de violència de gènere amb animals de 
companyia involucrats

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la integració dels sistemes de seguiment 
integral en els casos de violència de gènere
250-00238/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 sobre la integració dels sistemes de 
seguiment integral en els casos de Violència de Gènere, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (Sistema 

VioGén), de la Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri d’Interior, es va posar 
en funcionament el 26 de juliol de l’any 2007, en compliment del que estableix la 
Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, «de mesures de protecció integral contra 
la Violència de Gènere».

Entre els seus objectius es troba aglutinar les diferents institucions públiques que 
tenen competències en matèria de violència de gènere i integrar tota la informació 
d’interès que es consideri necessària.

Així, el Sistema VioGén busca establir una xarxa que permeti el seguiment i 
protecció de forma ràpida, integral i efectiva de les dones maltractades, i dels seus 
fills i filles, arreu del territori nacional.

Catalunya, com es pot comprovar en les estadístiques del Sistema de Seguiment 
Integral en els casos de Violència de Gènere (Sistema VioGén), no traspassa la in-
formació a l’Estat sobre el nivell de risc i casos de violència de gènere al territori, 
impossibilitant que es creï aquesta xarxa fluida de comunicació amb l’Estat. Tampoc 
ho feia el País Basc fins la signatura d’un acord amb l’Estat per l’intercanvi d’infor-
mació del passat 18 de juny.

Així, mentre que la informació del Sistema VioGén de l’Estat arriba a Catalu-
nya, no funciona si l’intercanvi és al revés. Per exemple, si una dona víctima de vio-
lència de gènere se’n va a viure d’Andalusia a Catalunya, Catalunya podria tenir tot 
la informació referent al seu cas; però si se’n va a viure de Catalunya a Andalusia, 
aquesta última no tindria informació respecte al seu cas.

Aquesta situació actua en detriment de les dones víctimes de violència de gènere. 
Poden veure com el trasllat a un altre territori, al que se li suma ja la dificultat de fer-
lo per tots els condicionants que pot tenir, es veu agreujat per la manca d’informació 
concreta sobre el seu cas i el dels seus fills i filles quan arriba a aquest territori, fet 
que implica una dilatació de molts dels terminis de l’expedient.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar l’intercanvi d’informació 

de violència masclista interconnectant els programes VioGén i EBA per compartir 
les dades de las dones víctimes i facilitar la seva mobilitat segura.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la reobertura dels centres sanitaris de 
l’alt Berguedà
250-00239/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alistes 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 reobertura 
dels centres sanitaris de l’Alt Berguedà, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La situació de l’atenció primària a Catalunya, després de 10 anys de retallades, 

s’ha vist agreujada amb l’inici de la pandèmia de la COVID-19. Situació de la que 
encara no s’ha pogut recuperar. La pandèmia ha suposat el tancament i la reorde-
nació de l’atenció primària de tot el territori, afectant a la qualitat assistencial, so-
bretot de petits municipis, i a l’accessibilitat a aquests recursos de molts ciutadans 
i ciutadanes.

És el cas de consultoris de l’Alt Berguedà, que han vist com s’han quedat sense 
metges durant tot el període de vacances, del 18 de juliol fins el 22 de setembre. Els 
centres afectat pertanyen als municipis de Bagà, Borredà, Castell de l’Areny, Caste-
llar de n’Hug, Gisclareny, Gósol, la Pobla de Lillet, Saldes Vallcebre, Sant Jaume de 
Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada.

Tota l’atenció d’aquests centres passarà a centralitzar-se al CAP de Guardiola 
de Berguedà, que passa alhora de tenir 4,5 metges a 1,5. Segons el Departament de 
Salut, aquesta decisió obeeix a la necessitat de fer vacances dels professionals sani-
taris, i a la manca de personal per substituir-los.

Durant els mesos d’estiu, la població d’aquest municipis arriba a triplicar-se, pas-
sant de 5.400 veïns i veïnes a més de 15.000 habitants. Aquestes zones durant l’es-
tiu tenen una alta afluència de turisme amb diversos càmpings, hotels, apartaments 
i cases de colònies. Actualment hi ha 150 campaments al Berguedà, dels quals el 
80% es troben a l’Alt Berguedà. Per tant, s’ha de poder tenir disponibilitat d’aquests 
serveis assistencials durant tots els mesos d’estiu.

Fora dels mesos d’estiu, tota l’Àrea disposa de 4,5 metges. Quan algun d’aquests 
professionals no pot cobrir el seu lloc, ja sigui perquè ha de fer guàrdia a l’Hospital 
de Sant Bernabé o per baixa, ningú el substitueix, perdent així la possibilitat de la 
ciutadania de disposar d’aquest servei. A més, el CAP de Guardiola, amb servei de 
guàrdia i de nit, només compta amb metge tres dies a la setmana.
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Les retallades que estan patint els centres d’atenció primària de la zona deixen 
sense servei directe i assequible a milers de veïns i veïnes de l’Alt Berguedà.

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 mantenir el servei d’atenció primà-

ria als consultoris de l’Alt Berguedà durant els mesos d’estiu.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Cristòfol Gimeno 

Iglesias, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari comercial dels 
establiments situats en municipis turístics fins a dos quarts d’una de 
la matinada
250-00240/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 12247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat, Joan García Gon-

zález, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció d’ampliació de l’horari comercial dels establiments situats en municipis turístics 
fins a les 00:30 hores, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa 
i Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des del mes de març de 2020, amb la constatació dels greus efectes per a la sa-

lut ocasionats per l’expansió pandèmica de la Covid-19, ocasionada pel Coronavirus 
SARS-CoV-2, hem patit diverses onades en què les autoritats públiques s’han vist 
obligades a limitar drets de la ciutadania, a reduir la mobilitat i a prendre mesures 
que han afectat severament a moltes activitats econòmiques, que han anat des del 
tancament d’activitat fins a una dràstica limitació d’horaris.

En aquesta cinquena onada, les autoritats catalanes responsables han limitat no 
només determinats horaris d’activitat sinó també la mobilitat en el tram horari des 
de la una de la matinada fins las sis del matí.

Al llarg d’aquests mesos d’afectació de la pandèmia molts sectors econòmics 
s’han vist greument afectats per les conseqüències de les restriccions de mobilitat 
o les limitacions d’activitat. Entre els sectors més afectats hi ha el comerç, que s’ha 
vist afectat de manera molt especial en els municipis turístics, com a conseqüència 
de la poca o gairebé nul·la activitat turística al llarg de 2020 i que, aquest estiu de 
2021, també s’està veien afectat perquè no s’ha recuperat, ni de bon tros, l’activitat 
habitual.

El sector del comerç en localitats turístiques ha vist limitat el seu horari comer-
cial fins a les 22:00 hores, la qual cosa fa que en l’horari en què hi ha més clients 
potencials al carrer hagin de baixar la persiana i no puguin oferir i vendre els seus 
productes. Una situació que contrasta amb altres sectors, com el de l’hostaleria, que 
pot mantenir obert fins a les 00:30 hores, mitja hora abans de la restricció nocturna 
de mobilitat.

Per tal de facilitar la viabilitat i la continuïtat de l’activitat comercial en els mu-
nicipis turístics, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a permetre l’ampli-

ació de l’horari comercial dels establiments situats en municipis turístics fins a les 
00:30 hores, mentre duri la limitació de mobilitat i el confinament nocturn establert 
entre la una de la matinada i les sis del matí.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Matías Alonso Ruiz, Joan García González, 

diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre la supressió del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya
250-00241/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 12249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de re-
solución sobre la supresión del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Treball, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Servicio Público de Ocupación de Cataluña (SOC) es un organismo autónomo 

de naturaleza pública y de carácter administrativo con asignación de competenci-
as en materia de empleo y formación profesional. Específicamente, de acuerdo a la 
ley 13/2015, de 9 de julio, sobre la ordenación del SOC, el artículo 13 establece los 
ámbitos de actuación que le corresponden a este organismo. Estos son: la gestión de 
la colocación en el mercado de trabajo, la cualificación profesional, el fomento del 
empleo, la atención a las empresas, la promoción de la creación de empleo, el desa-
rrollo económico local, el fomento de la contratación, la promoción del emprendi-
miento y el auto empleo y la movilidad geográfica.

Cabe destacar el carácter regional de este organismo (SOC), únicamente en fun-
cionamiento en el territorio administrativo de la Comunidad Autónoma de Cata-
luña. En este sentido, el capítulo II (artículos 15 a 18) y III (artículos 19 a 20) del 
Título 1 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Empleo, especifica las competencias tanto del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como de los Servicios Públicos de Empleo 
Autonómicos, donde se encuentra incluido el SOC. Así, en el territorio administra-
tivo catalán, las atribuciones legislativas y regulatorias en materia de políticas acti-
vas de empleo, intermediación laboral y de similar índole quedan repartidas entre 
el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Servicio Público de Ocupación 
de Cataluña (SOC).

En este contexto regulatorio y administrativo, la Comisión Europea (CE) lleva 
varios años señalando como prioridades de reforma integral a los Servicios Públicos 
de Empleo en España. En este sentido, ha destacado en numerosas ocasiones su ine-
ficaz e ineficiente desarrollo programático en materia de políticas activas de empleo 
y de semejante naturaleza.

En particular, el informe país de la CE 22-2/2017 bajo la regulación NO (1176/2011), 
indicaba el pobre rendimiento y desempeño de los Servicios Públicos de Empleo en 
España derivado en parte de una pobre coordinación entre servicios regionales y es-
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tatales de empleo público bajo la focalización excesiva en procedimientos burocráti-
cos dejando de lado la atención a los resultados. En este contexto, el informe país de 
la CE 27-2– 2019 bajo la regulación NO (1176/2011) y fuentes del ejecutivo español 
en el año 2020, señalaban respectivamente que, el desigual desempeño y falta de co-
ordinación entre servicios regionales y estatales y la exigua eficiencia y eficacia de 
los mismos hace que los resultados en materia de intermediación laboral en la bús-
queda de empleo por parte del trabajador y búsqueda de empleados por parte de los 
empresarios siga siendo deficiente y que, la Unión Europea considera ineficiente que 
las competencias del SEPE se deleguen en gran medida a organismos regionales. 
Hacen especial énfasis en la actual división del Servicio Público de Empleo Estatal.

Asimismo, este diagnóstico de la Comisión Europea es secundado y expandido 
por evidencia académica de primer nivel. Concretamente, diferentes estudios ahon-
dan en los problemas de la descentralización política y traspase de competencias de 
los Servicios Públicos de Empleo estatales a los homólogos regionales. Cabe recal-
car que todos estos problemas son aplicables a la relación entre el SEPE y el SOC y 
ponen en cuestión el propio funcionamiento de este último en relación con sus ám-
bitos de actuación mencionados anteriormente en este documento.

Estos son: 
1. Duplicidades administrativas y gasto improductivo y superfluo.
2. Mayor dificultad de colocación y de emparejamiento profesional entre traba-

jador y empresario. Sobre todo, en aquellas personas que quieran encontrar empleo 
más allá de su lugar habitual de residencia. Subsiguiente pérdida de productividad 
y eficiencia económica.

3. Pérdida de movilidad nacional interna, con efectos negativos subsiguientes en 
la correcta y eficiente colocación del factor trabajo adaptado a las necesidades del 
tejido empresarial del siglo xxi. En consecuencia, pérdida de productividad y efici-
encia económica.

4. Descoordinación e incapacidad de generar sinergias laborales en materia de 
políticas activas y pasivas de empleo. Incapacidad de identificación de problemas a 
nivel nacional y no meramente regional.

5. Menor capacidad de rendición de cuentas ante el electorado y entes evaluado-
res e incentivos perversos relacionados con la creación de chivos expiatorios y tras-
pase de culpabilidad entre administraciones regionales y nacionales.

Frente a estos desafíos y otros problemas relacionados con el traspase competen-
cial del SEPE al SOC, y la ineficiente e ineficaz operatividad de este último, se han 
ido acumulando a lo largo de los años varias promesas de proyectos de reforma sin 
resultados positivos aparentes, ya sea por su inexistente ejecución o por la imposi-
bilidad de éxito de la misma derivada de la propia naturaleza del problema. La acu-
mulación de propuestas, la pobre ejecución y diseño, en combinación con una jerar-
quización errática de prioridades derivada de la agenda rupturista y el progresismo 
interseccional e identitario, ha supuesto el empeoramiento del servicio en cuestión, 
y el estancamiento en materia propositiva y de mejora.

En primer lugar, la CE sigue incidiendo en la falta de coordinación entre los en-
tes regionales y estatales, a la vez que resalta la ineficacia e ineficiencia del traspase 
competencial entre el SEPE y los servicios de empleo regionales. Un ejemplo clari-
vidente de la falta de coordinación y de la inoperatividad del SOC se demuestra con 
datos de mayo de 2021. Alrededor de 18.800 personas en ERTE llevaban esperando 
sus ayudas mientras estaban atrapadas en distintos procesos burocráticos entre el 
propio SOC y el SEPE. Añadido a esta descoordinación, nos encontramos ante un 
traspase constante de culpabilidad entre las administraciones.

En segundo lugar, existe un consenso amplio entre una importante parte de las 
patronales sobre la falta de utilidad del SOC, especialmente en su trabajo con la pe-
queña y mediana empresa (PYMES). En particular, la Federación de Empresarios 
de la Pequeña y Mediana Empresa (FEPIME) ha recalcado en numerosas ocasiones 



BOPC 98
4 d’agost de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 77 

la ineficacia del SOC en cumplir sus funciones demarcas en sus ámbitos de actua-
ción. En este sentido, FEPIME señala los bajos índices de colocación del SOC y el 
déficit de formación adecuada. La intermediación directa del empleo en 2018, había 
caído un 72% en diez años, muestra de la incapacidad del SOC de adaptación a los 
nuevos entornos laborales inducidos por los retos tecnológicos y la economía digital. 
Y es que menos del 50% (datos producidos en 2019) de las personas que participan 
en los programas del SOC logran insertarse laboralmente, mientras que de acuerdo 
con la Ley 4/2020, de 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña 
para 2020, la dotación presupuestaria dedicada directamente al SOC asciende a la 
cantidad de 403.558.088,53 euros. Lo que supone aproximadamente el 2% del pre-
supuesto no ejecutado, presentado en un contexto de tendencia ascendente del gasto 
en esta materia en las últimas partidas aprobadas.

Por último, resulta ineludible recalcar la descoordinación, duplicidades y compe-
tencias superpuestas marcadas dentro de la propia Generalidad de Cataluña en ma-
teria de políticas activas de empleo (PAE), que agravan y empeoran los procesos de 
desajustes y desalineaciones mencionados por la CE y la evidencia académica. Por 
ejemplo, según el Decreto 256/2021, de 22 de junio, de reestructuración del Depar-
tamento de Derechos Sociales, el servicio de programas de inserción laboral (per-
teneciente a las políticas activas de empleo) adscrito a la Sub-dirección General del 
Trabajo en la Diversidad, pasa a depender de la Sub-dirección General de la Renta 
de Garantía de la Ciudadanía (perteneciente a políticas pasivas de empleo), que a su 
vez queda enmarcada dentro del Departamento de Derechos Sociales. Dada la ex-
periencia y la evidencia mostrada, la incoherencia técnica y opacidad de este tipo de 
divisiones y marcos legislativos superpuestos, tendrán una repercusión nefasta en la 
efectividad y eficiencia del SOC en el cumplimiento de sus funciones.

En conclusión, la mala jerarquización de prioridades de la Generalidad de Cata-
luña, la superposición, duplicidades y asimetrías competenciales y administrativas 
dentro de la propia Generalidad, y respecto al SEPE, la ineficiencia e ineficacia de-
nunciada por los grupos de la sociedad civil interesados, y las recomendaciones y 
análisis de la CE, nos hacen entender que el gasto dedicado al SOC se encuadra en 
un gasto improductivo que debe de ser cesado cuanto antes.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Iniciar los trámites oportunos para impulsar la supresión del Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya (SOC) e impulsar la transferencia de competencias del 
mismo al Servicio de Empleo Público Estatal.

2. Comunicar formalmente al Gobierno de España la voluntad de traspasar las 
competencias del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) e iniciar los trámi-
tes correspondientes al respecto.

3. Crear un grupo de coordinación transitorio con el objetivo de supervisar, di-
señar y monitorear el traspaso de competencias de nivel regional a nivel estatal.

Palacio del Parlamento, 22 de julio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX
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Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’agents rurals
250-00242/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 12250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución relativa al incremento de agentes 
rurales en Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
En los últimos tiempos ha aumentado la concienciación ciudadana y la de los 

diversos sectores en lo concerniente a la protección del medio ambiente. Asimismo, 
las normas nacionales e internacionales, incluso las de más alto rango, se han hecho 
eco de la necesidad de garantizar un adecuado medio ambiente. Así, el artículo 45 
de la Constitución Española establece el derecho a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

Un aspecto fundamental para garantizar el derecho a un medio ambiente de ca-
lidad es la protección de la naturaleza, de manera que desde las administraciones 
públicas es preciso llevar a cabo políticas de fomento de la biodiversidad y de pro-
tección de los entornos naturales para hacer compatibles estos valores con los derec-
hos de los ciudadanos a disfrutar de los mismos.

La defensa de la naturaleza tiene una importancia primordial en Cataluña, dado 
que en nuestro territorio existe una gran cantidad de elementos que contribuyen a 
la biodiversidad.

En este marco, son muy importantes las funciones de vigilancia, colaboración en 
la gestión, control y concienciación ciudadana que lleva a cabo la Administración 
ambiental por medio de sus agentes. En nuestro ámbito, en el año 1986 se creó el 
Cuerpo de Agentes Rurales, con la voluntad de configurar una estructura adminis-
trativa que permitiera dar respuesta de forma apropiada el reto que plantea a los po-
deres públicos la necesidad de garantizar una adecuada protección de la naturaleza.

Tal y como establece la ley 17/2003, de 4 de julio, del Cuerpo de Agentes Rura-
les, y el Decreto 266/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to del Cuerpo de Agentes Rurales, el Cuerpo de Agentes Rurales es un cuerpo de 
vigilancia, control y colaboración en la gestión del medio natural, de protección y 
prevención integrales del medio ambiente y de policía administrativa especial, sin 
perjuicio de las funciones investigadoras que le puedan corresponder, de acuerdo 
con la legislación vigente.

El personal que integra el Cuerpo de Agentes Rurales son funcionarios y funci-
onarias de carrera de la Generalidad de Cataluña y tienen la condición de agentes 
de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. El Cuerpo de Agentes Rurales está 
formado por unos 500 agentes que actúan en toda Cataluña ofreciendo un servicio 
a los ciudadanos que se basa en la vocación, la proximidad, la profesionalidad y la 
eficiencia.

Así pues, sus funciones son fundamentales para la protección de la naturaleza y 
el conservacionismo.

Se da la circunstancia que una gran mayoría de los expedientes por denuncias 
por infracción ambiental se quedan sin sanción, «en papel mojado». Esto se produ-
ce por una evidente falta de recursos humanos en el cuerpo de Agentes Rurales de 
Cataluña y como consecuencia la complejidad de las infracciones y procedimientos 
administrativos en materia medio ambiental.
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Incrementar un 25% la actual plantilla de agentes del cuerpo de Agen-

tes Rurales de Cataluña para mejorar la protección de nuestro medio ambiente.

Palacio del Parlamento, 22 de julio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la conversió de l’Institut per al 
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre en el mecanisme per 
a cogestionar els fons europeus Pròxima Generació a les Terres de 
l’Ebre
250-00243/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 12260 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, David Cid 

Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució per convertir l’Institut de desenvolupament de les comarques de l’Ebre 
en el mecanisme i instrument per la cogovernança dels fons Next Generation eu a 
les Terres de l’Ebre, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia 
i Hisenda, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Consell Europeu ha arribat a un acord sobre el Marc Financer Pluriennal 

(MFP 2021-2027) i el pla de recuperació econòmica per a la sortida de la crisi pro-
vocada per la COVID-19.

Es tracta d’un paquet ambiciós amb mesures extraordinàries de recuperació des-
tinades a fer front als efectes d’una crisi sense precedents, atenent a l’interès supe-
rior de la UE.

Per a obtenir els recursos del Mecanisme, els Estats membres de la UE prepara-
ran Plans de reforma i resiliència per al període 2021-2023 en línia amb el Semestre 
Europeu i, en concret, amb les recomanacions específiques per país. Aquests plans 
es revisarien al 2022.

Aquests fons, doncs, són una notícia molt positiva perquè la UE vol donar una 
resposta diferent, molt ambiciosa, a la crisi actual generada per la COVID-19 i que 
ha de servir per revitalitzar i modernitzar l’economia del nostre país.

En aquest sentit, a Catalunya, una de les tantes mancances existents en l’àmbit 
econòmic és precisament l’equitat territorial. Tenim un país amb moltes diferències 
territorials, depenent de cadascuna de les comarques existents. Així, hi ha territoris 
com les Terres de l’Ebre, on els indicadors d’atur, d’envelliment de la població, dels 
índex de pobresa i de renda així com d’evolució demogràfica són una demostració 
que en aquesta zona del sud del país és necessària una discriminació positiva quan 
a inversions i priorització d’actuacions en l’àmbit econòmic.

És per això que els fons europeus no poden passar de llarg en relació a les Terres 
de l’Ebre i s’han de convertir en una oportunitat de desenvolupament per aquestes 
comarques. En aquest sentit, hi ha diversos projectes que s’han presentat des del ter-
ritori com l’impuls del medi natural per a frenar la regressió i subsidència del Delta 
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de l’Ebre o la connexió marítima de la Trinitat i Sant Carles de la Ràpita per garantir 
l’activitat salinera, més enllà de la participació en altres projectes més transversals.

Ara bé, en tots aquests projectes, així com aquells que finalment es desenvolu-
pin, cal garantir la participació de tot el territori, establint i dissenyant mecanismes 
i instruments de participació real perquè esdevinguin una cogovernança real.

Per altra banda, a Terres de l’Ebre, existeix des de fa molts anys l’Institut per al 
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), un organisme que té com 
objectiu principal el desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre, per la 
qual cosa totes les funcions de l’Institut «han d’anar encaminades a aconseguir 
l’impuls i la realització d’iniciatives i de programes d’actuació que contribueixin a 
aquest desenvolupament». De fet, una de les seves missions concretes és elaborar, 
impulsar i avaluar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sec-
torial de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.

L’IDECE ha estat qüestionat durant molt de temps per la seva poca eficàcia i 
manca de recursos. Tanmateix, és una institució representativa del territori atès que 
és l’única que aglutina de forma transversal la majoria de les institucions i entitats 
econòmiques i socials de l’Ebre tal i com defineix el seu consell rector i consell 
econòmic social. On hi participen, entre d’altres, representats de la Generalitat, els 
grups parlamentaris, els consells comarcals, les entitats municipalistes, així com, 
els sindicats i empresaris.

És per aquest motiu, que aprofitant l’existència d’aquest Institut de Desenvolu-
pament de les Comarques de l’Ebre i la necessitat de crear una cogovernança en re-
lació als fons europeus que vetlli per la transparència i la participació del territori 
aquest organisme pot esdevenir un actor protagonista.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
– Habilitar el consell rector i consell econòmic i social de l’Institut de Desenvo-

lupament de les Comarques de l’Ebre com el mecanisme i instrument institucional 
per debatre i congestionar els fons europeus a les Terres de l’Ebre.

– Incloure els membres al consell rector i consell econòmic i social de l’ID-
CE que siguin necessaris, sempre que siguin representatius, per a la gestió d’aquests 
programes europeus.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
Jordi Jordan Farnós, Joan Carles Gallego i Herrera, diputats; David Cid Colo-

mer, portaveu; GP ECP

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació del 
Cos de Mossos d’Esquadra en els desnonaments
250-00244/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 12261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

ri 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 per elaborar un protocol 
d’actuació del Cos dels Mossos d’Esquadra en desnonaments, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 
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Exposició de motius
Durant els darrers anys hem vist un augment injustificat de la violència policial 

per part del Cos dels Mossos d’Esquadra en l’execució de desnonaments (tant judi-
cials com extrajudicials). En son alguns exemples el desnonament de Manresa del 
25 de març de 2019, l’intent de desnonament extrajudicial al bloc Gayarre del 29 
de maig de 2019, l’intent de desnonament a Sants del 19 de setembre de 2019, els 
episodis viscuts en diversos desnonaments a la ciutat de Barcelona el 10 d’octubre 
de 2019, el desnonament extrajudicial al Poble Sec del 15 de gener de 2020 i, més 
recentment, els desnonaments del 7 de maig de 2021 al carrer Bisbe Laguarda i el 
12 de maig de 2021 al carrer de la Cera, al barri del Raval de Barcelona, l’intent de 
desnonament del Bloc Llavors del Poble Sec el 25 de maig de 2021 o el desnona-
ment d’una veïna vulnerable de la Barceloneta el passat 19 de juliol, entre d’altres.

En diversos d’aquests episodis hem vist operatius policials desmesurats, amb 
presència de les unitats d’antiavalots (BRIMO i ARRO) - en algunes ocasions per 
indicació expressa en l’ordre judicial i en d’altres no–, càrregues desproporcionades 
contra les persones que intentaven aturar el desnonament de forma pacífica, càrre-
gues anti-reglamentàries amb agents colpejant per sobre la cintura, actuacions on 
els agents no portaven el número d’identificació policial visible a les seves esque-
nes, connivència amb empreses privades executores de desnonaments extrajudicials 
o actuacions molt violentes en desallotjaments de famílies vulnerables o en entorns 
amb presència de menors o persones grans, amb afectacions directes sobre aquestes 
persones com a conseqüència de les intervencions policials.

En repetides ocasions durant la passada legislatura, i per part de diferents grups 
parlamentaris d’aquesta cambra, es va reclamar al Departament d’Interior que em-
prengués mesures per corregir aquestes situacions, evitant en tot cas l’ús abusiu de 
la força per part de la Policia de la Generalitat de Catalunya i emetent instruccions 
clares sobre com actuar en els desnonaments de famílies vulnerables.

Més recentment, hem estat coneixedors que no existeix cap protocol intern del 
Cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra sobre coma ha d’actuar el 
cos i els seus agents en els desallotjaments habitacionals, ni tansols en aquells casos 
en els que aquests afecten a famílies vulnerables.

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. Elaborar un protocol d’actuació del Cos dels Mossos d’Esquadra en els 

desallotjaments habitacionals, amb especial atenció als casos en què aquests afecten 
a persones vulnerables.

2. Excloure, a través de l’esmentat protocol, la participació de les unitats espe-
cials d’antiavalots (BRIMO i ARRO) en els desallotjaments habitacionals de perso-
nes vulnerables.

3. En tota intervenció del Cos dels Mossos d’Esquadra en desallotjaments ha-
bitacionals, prioritzar la garantia del dret a l’habitatge, la mediació, el respecte als 
drets humans, la minimització de l’ús de la força i la mínima interferència sobre el 
dret de protesta.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2021
Marc Parés Franzi, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP
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Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió a la xarxa 
de telecomunicacions, de la fibra òptica i de la telefonia mòbil a les 
Terres de l’Ebre i de mesures per a millorar les condicions per al 
teletreball en aquestes comarques
250-00245/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 12262 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat, Jordi Jordan Farnós, diputat, David Cid Colomer, 

portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre la millora de la connexió a la xarxa de telecomunicacions, fibra òptica i 
telefonia mòbil, a les Terres de l’Ebre, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La crisi del coronavirus no és una més de les crisis a les que ens hem hagut d’en-

frontar com a societat en els darrers temps. És una crisi sense precedents que ens 
ha posat i ens posarà en repte permanent i que marcarà les nostres vides com a in-
dividus i com a societat. Els efectes de la pandèmia del COVID-19 són devastadors 
en vides humanes, però també en molts altres aspectes de la nostra vida quotidiana. 
Ens estem enfrontant a la reconstrucció de la nostra societat, prenent l’emergència 
sanitària i social del coronavirus com el punt de partida per a l’establiment de les 
bases d’una nova realitat on es comencen a corregir les deficiències i les desigual-
tats actuals.

L’actual crisi del coronavirus ha servit, entre d’altres aspectes, per posar a prova 
les possibilitats del teletreball. Vivim en un país on no hi ha hagut tradició ni cultura 
del treball a distància i les empreses i centres de treball que feien ús del teletreball 
eren, abans de l’arribada del coronavirus, minoritàries. Ara el teletreball, una mesu-
ra llargament reivindicada en els debats de defensa de la necessitat de flexibilitzar 
la feina per poder conciliar amb la vida familiar, s’ha hagut d’estendre per motius 
sanitaris.

Ara bé, el treball a distància també ofereix la possibilitat d’incidir en altres as-
pectes, com per exemple, en l’equilibri i equitat territorial. Si es treballa des de les 
administracions per a garantir uns mínims de connectivitat adequats i de qualitat a 
tot el país i es posen facilitats a empreses, autònoms i emprenedors per a l’extensió 
del teletreball, es posarien facilitats per a un increment de la viabilitat del treball des 
dels municipis de la Catalunya rural. D’aquesta manera, doncs, s’obriria una nova 
possibilitat per a combatre el despoblament rural i el concepte de la «Catalunya 
buidada». Juntament amb això, seria necessari també prendre mesures amb l’objec-
tiu de garantir l’accés a l’habitatge i afavorir la rehabilitació, compra d’habitatges i 
també el lloguer.

La instrucció 1/2021 de mesures organitzatives per a la reincorporació als cen-
tres de treball del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya ha 
generat un precedent pel que fa a la regulació del teletreball. En aquesta resolució 
no es tenen en compte factors territorials que haurien d’ajudar al reequilibri dels 
diferents territoris de Catalunya, i entre d’altres, delimita com a màxim a dos dies 
setmanals el teletreball. Aquesta regulació no només no soluciona el problema del 
desequilibri territorial, sinó que a més a més, representa un mal precedent que pot 
afectar la resta d’administracions públiques i les empreses privades.

Aquesta regulació del teletreball continua tenint una mirada centralista que mos-
tra una clara manca de sensibilitat territorial, ja que no recull cap tipus de discrimi-
nació positiva envers territoris que en pateixen el desequilibri o l’aplicació de cap 
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tipus de fórmula que busqui l’objectiu últim de l’equitat territorial, que intrínseca-
ment hauria de trobar-se en totes les polítiques públiques de manera transversal per 
a que pugui ser una realitat en un futur. Catalunya i les Terres de l’Ebre no es poden 
permetre perdre l’oportunitat d’aprofitar les sinèrgies positives que pot aportar el te-
letreball al territori, afavorint-ne el desenvolupament econòmic.

Terres de l’Ebre ha pogut comprovar com aquesta nova fórmula laboral ha creat 
oportunitats en el territori: increment de població a petits municipis, augment de 
xifres d’escolarització en escoles rurals, increment de demanda d’habitatge… el te-
letreball ha propiciat una nova ruralitat que permet viure fora de les grans ciutats 
sense haver de renunciar a cap oportunitat laboral.

Malgrat tot, la Catalunya rural no disposa dels mateixos serveis de connectivitat 
que altres territoris. Tot i l’acceleració del desplegament de fibra a les capitals de co-
marca i als municipis que agafa el camí d’aquesta xarxa, a dia d’avui no es garanteix 
la cobertura del 100% de les localitats. En una societat digitalitzada, com l’actual, 
ningú pot quedar exclòs de l’accés a la connectivitat.

Passa el mateix amb la manca de cobertura mòbil en molts indrets rurals. La de-
ficiència de cobertura mòbil en molts municipis és un fet real a les Terres de l’Ebre, 
fet que coincideix, en la major part de casos, en aquells municipis que tampoc tenen 
una connexió digna a internet.

Aquests dos factors, juntament amb una infraestructures de transport i connexió 
amb els centres de treball deficient, impedeixen poder contemplar un pla de treball 
pensat per a la totalitat dels municipis de les Terres de l’Ebre i de la Catalunya Ru-
ral. Generen una gran desigualtat entre municipis i territoris, provocant i agreujant 
els problemes de despoblació.

Veiem, doncs, imprescindible aplicar una mirada territorial que permeti solucio-
nar els problemes específics de cada regió, tant a nivell de connectivitat com per la 
planificació de la regulació del teletreball.

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. Elaborar un pla de promoció del teletreball específic per a les Terres de l’Ebre, 

facilitant-lo amb garanties a la connectivitat i accés als serveis bàsics de salut, cul-
tura i educació.

2. Flexibilitzar els dies presencials de treball a l’administració de la Generalitat, 
facilitant com a mínim la possibilitat de teletreballar 3 dies sempre que el servei ho 
permeti i no afecti a l’atenció al públic.

3. Posar en marxa de mesures que afavoreixin la rehabilitació, lloguer i com-
pra d’habitatges existents en els municipis de la Catalunya rural, amb l’establiment 
d’ajudes, plans Renove i/o altres, amb l’objectiu de facilitar el repoblament de la Ca-
talunya buidada.

4. Fomentar els espais de cooperació vinculats al teletreball (coworks, espais 
compartits...) que permetin la conciliació familiar, així com l’adaptació d’aquests es-
pais a l’entorn rural (cowork rural). Cal fer un reaprofitament dels espais ja existents 
i dinamitzar-los per fer-los útils i eficients

5. Garantir la connexió de fibra òptica, així com l’últim quilòmetre a càrrec de 
les companyies distribuïdores, i cobertura mòbil a la totalitat dels municipis de les 
Terres de l’Ebre (i de manera prioritària i urgent en tots els nuclis de població), així 
com a les zones d’interès turístic que encara no tenen connectivitat com la Via Ver-
da de la Val de Zafán (amb zero connectivitat a la major part de trams de les Terres 
de l’Ebre), una de les més visitades de l’Estat espanyol.

6. Redactar i aprovar, de manera consensuada i acordada amb el territori, del Pla 
de mobilitat de les Terres de l’Ebre.
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7. Treballar de manera transversal per aconseguir l’objectiu màxim de l’equitat 
territorial també des de el punt de vista de les infraestructures i el transport per tal 
d’aconseguir una connectivitat eficient amb els centres de treball, atenent les deman-
des i necessitats del territori.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2021
Marc Parés Franzi, Jordi Jordan Farnós, diputats; David Cid Colomer, portaveu, 

GP ECP

Proposta de resolució sobre la defensa del sector forestal
250-00246/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 12267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución en defensa del sector forestal, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los profundos cambios experimentados por la sociedad catalana durante los úl-

timos años en todos sus ámbitos exigen un nuevo planteamiento de la política fores-
tal para su adaptación a las nuevas demandas y perspectivas sociales, así como al 
contexto legal y socioeconómico en el que el sector forestal se desenvuelve.

El sector forestal en su conjunto no ha sido ajeno a estas transformaciones. Fe-
nómenos recientes tales como la progresiva renaturalización de buena parte del ter-
ritorio, la nueva orientación de la política comunitaria en materia agraria y forestal, 
el significativo incremento de la superficie protegida experimentado en los últimos 
años o la instauración de mecanismos de certificación que buscan un sello para la 
gestión sostenible de los montes, entre otros, se han unido a los tradicionales pro-
blemas del sector, como pueden ser los incendios forestales, el avance del proceso 
de desertificación, la falta de ordenación y planes de gestión en la mayor parte de 
los montes españoles o el abandono de prácticas silvícolas en muchos de ellos. Esta 
combinación de circunstancias y los drásticos cambios operados en la sociedad y 
sus instituciones obligan a los gestores públicos, cuando menos, a afrontar la tarea 
de ajustar la política forestal catalana y a dotarla de los instrumentos adecuados para 
la consecución de sus fines.

Cataluña tiene competencias suficientes para desplegar una potente política de 
conservacionismo y cuidado de nuestro sector forestal, de acuerdo con lo que dis-
pone el artículo 7.1 de la Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña, en el 
marco de los objetivos y determinaciones de la Ley mencionada, y de la legislación 
estatal básica en la materia.

La política forestal de la Generalitat de Catalunya ha sido un verdadero desas-
tre a lo largo de los últimos años. De hecho, en 2019, el Tribunal Supremo llegó a 
anular el Plan General de Política Forestal (PGPF) de Cataluña. El plan, que tenía 
vigencia del 2014 al 2024 y que estaba dotado con un presupuesto de 500 millones 
de euros, fue impugnado por grupos ecologistas por falta de participación ciudada-
na, incumplimiento de leyes de protección de la naturaleza catalanas, españolas e 
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internacionales, y por la importante apuesta que hacía para subvencionar las explo-
taciones privadas de madera por encima de la sostenibilidad.

Además, la ejecución presupuestaria de las cuentas de la Generalitat de Cataluña 
demuestra que el Gobierno no está cumpliendo con las cifras de inversión antes ci-
tadas. Así pues, nos encontramos ante una situación realmente triste: ni hay plan ni 
se invierte lo suficiente en la conservación y mantenimiento de nuestros bosques.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Impulsar un nuevo Plan Regional de política forestal que tenga en cuen-

ta los siguientes objetivos: 
– Promover la gestión activa de los terrenos forestales, como una necesidad para 

potenciar sus funciones socioeconómicas y ambientales, y fomentar la conservación 
de la biodiversidad.

– Apoyar la industria forestal como principales agentes del sector económico.
– Mejorar la percepción social de la gestión forestal sostenible.
– Promover el desarrollo, la innovación, la transferencia de tecnología y la tecni-

ficación de los procesos productivos del sector forestal.
– Promover una planificación eficiente de los terrenos forestales y potenciar la 

coordinación e incorporación de los valores económicos y conservacionismo fores-
tal en otras planificaciones sectoriales para fomentar sinergias.

– Respetar las tierras de uso forestal de especial interés, ya sea por su extensión, 
por su ubicación o por su fertilidad.

– Conservar los espacios naturales de especial interés.
Segundo. Invertir 100 millones al año en el mantenimiento, protección y sanea-

miento de nuestra masa forestal.

Palacio del Parlamento, 23 de julio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

3.10.30. Debats generals

Debat sobre l’alimentació sostenible
255-00001/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG, GP ECP

Reg. 11685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 156.1 

del Reglament del Parlament,

Sol∙liciten
Que es faci un debat general al Parlament sobre alimentació sostenible.
D’acord amb el que disposa l’article 156.4 del Reglament del Parlament, a con-

tinuació es consigna el guió dels temes que es proposen com a objecte del debat: 
El passat desembre el Govern va aprovar el Pla estratègic de l’alimentació a Ca-

talunya que apunta les bases per construir un Pacte Nacional per a l’alimentació que 
orienti, des de la direcció pública i la concertació amb els sectors i la ciutadania, una 
estratègia alimentària pròpia per a Catalunya que garanteixi el dret a una alimenta-
ció saludable i sostenible.
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El sector de l’alimentació és clau per a garantir un model de benestar sostenible 
pel país i garantir l’equitat territorial com a compromís de futur davant els reptes 
socials i climàtics que tenim com a país.

En primer lloc per a garantir el dret a una alimentació no només suficient, sinó 
nutritiva, saludable i sostenible per al conjunt de la ciutadania. La crisis de la co-
vid-19 ha accentuat les desigualtats, també en l’accés a l’alimentació d’amplis sec-
tors de la societat. Per exemple, els Bancs d’Aliments a Lleida i Tarragona reporta-
ven un increment del 40% en el nombre de beneficiaris des de l’inici de la pandèmia 
mentre que entre gener i juliol del 2020 l’increment del de Barcelona era d’un 35%.

Les desigualtats també estan directament relacionades amb un biaix de classe i 
amb malalties derivades d’una mala alimentació, tant amb situacions de malnutrició 
(fam oculta) com de mala alimentació derivada de la falta d’accés a aliments frescos 
i de qualitat.

En segon lloc, la necessitat d’articular un model productiu i de distribució que 
sigui ambientalment sostenible i econòmicament viable, que ens permeti avançar en 
la sobirania alimentaria, és clau per garantir que el sector de l’alimentació compleix 
amb els objectius de desenvolupament sostenible alhora que es garanteix la preser-
vació d’un sector clau tant per a la sobirania alimentaria com per la gestió d’espais 
naturals i la economia local i rural.

I tot això mentre, paral·lelament el malbaratament alimentari continua essent una 
de les constants en la societat del consum capitalista.

Els quatre reptes de l’alimentació a Catalunya, la sostenibilitat, l’equitat territo-
rial, el dret a una alimentació saludable i viabilitat econòmica dels productors son 
reptes de país.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2021, sobre 
Aeroports Públics de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018
256-00005/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 12109 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 28.07.2021

L’Informe de fiscalització 11/2021, sobre Aeroports Públics de Catalunya, cor-
responent a l’exercici del 2018 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edi-
ció electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 14.09.2021).
Finiment del termini: 15.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/205248736.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/205248736.pdf
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 14.09.2021).
Finiment del termini: 15.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització10/2021, sobre el 
Consorci Localret, corresponent a l’exercici del 2018
258-00006/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 12108 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 28.07.2021

L’Informe de fiscalització 10/2021, sobre el Consorci Localret, corresponent a 
l’exercici del 2018 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electròni-
ca d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (de l’1.09.2021 al 21.09.2021).
Finiment del termini: 22.09.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021.

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/205248737.pdf
https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/205248737.pdf
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Modificació del calendari de sessions plenàries per al primer període 
de sessions
244-00007/13

ACORD

Mesa del Parlament, 28.07.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de juliol de 2021, escoltada 
la Junta de Portaveus, ha acordat modificar el calendari de sessions plenàries per al 
primer període de sessions i incloure la sessió plenària del dia 29 de juliol.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

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 DIPUTADA

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 24.a del Reglament, es pren nota de la renúncia a la con-

dició de diputada al Parlament de Catalunya, de Lourdes Ciuró i Buldó, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, amb efectes des del dia 30 de juliol de 2021.

Palau del Parlament, 30 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 DIPUTAT

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 24.a del Reglament, es pren nota de la renúncia a la con-

dició de diputat al Parlament de Catalunya, de Jordi Puigneró i Ferrer, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, amb efectes des del dia 30 de juliol de 2021.

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.
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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 con-

dició de diputada al Parlament de Catalunya, de Gemma Geis i Carreras, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, amb efectes des del dia 30 de juliol de 2021.

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Empresa i Treball
410-00003/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 11688 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 48.4 del Reglament del Parlament, 
comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió: Comissió d’Empresa i Treball
Alta: Elena Díaz Torrevejano
Baixa: Raúl Moreno Montaña

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00004/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 11687 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 48.4 del Reglament del Parlament, 
comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió: Comissió d’Economia i Hisenda
Alta: Elena Díaz Torrevejano
Baixa: Raúl Moreno Montaña

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
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4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 11689 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2021

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 48.4 del Reglament del Parlament, 
comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió: Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta: Elena Díaz Torrevejano
Baixa: Assumpta Escarp Gibert

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental 
i les Addiccions
406-00002/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-NCG; G MIXT

Reg. 11495; 11873 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2021

Reg. 11495

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 
del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Laia Estrada Cañón ha estat 
designada membre de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions.

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

Reg. 11873

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
Lorena Roldán Suárez ha estat designada membre de la Comissió d’Estudi sobre la 
Salut Mental i les Addiccions.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
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Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del delta 
de l’Ebre
406-00003/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-NCG; G MIXT

Reg. 11496; 11872 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2021

Reg. 11496

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 
del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Laia Estrada Cañón ha estat 
designada membre de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre.

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

Reg. 11872

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat membre de la Comissió d’Estudi so-
bre la Protecció del Delta de l’Ebre.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 8/XIV, sobre la situació dels 
sectors econòmics
390-00008/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021

Control del compliment de la Moció 9/XIV, sobre les mesures 
previstes per a fer front a l’increment dels delictes d’odi
390-00009/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021
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Control del compliment de la Moció 10/XIV, sobre l’acció exterior
390-00010/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021

Control del compliment de la Moció 11/XIV, sobre el model i les 
prioritats en matèria d’infraestructures
390-00011/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021

Control del compliment de la Moció 12/XIV, sobre les polítiques 
energètiques
390-00012/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.07.2021

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat pel Ple del Parlament, en la sessió 
11, tinguda el 29.07.2021, DSPC-P 17.

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
el Ple perquè informi sobre l’aval aprovat per l’Institut Català de 
Finances i els acords del Govern per a afrontar les fiances imposades 
pel Tribunal de Comptes als exmembres del Govern i ex alts càrrecs 
investigats per malversació de fons públics
361-00007/13

SOL·LICITUD

Presentació: G Mixt (reg. 12530).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.07.2021.
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4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per 
a informar sobre la gestió i l’evolució de la cinquena onada de la 
pandèmia de Covid-19
350-00006/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat pel Ple del Parlament en la sessió 11, tinguda el 29.07.2021, DSPC-P 17.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la 
sessió 4, tinguda el 28.07.2021, DSPC-C 57.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i 
Territori sobre les restriccions fixades arran de la Covid-19
354-00034/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP ECP (reg. 12921).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 30.07.2021.

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

Sol·licitud de compareixença de Josep Manuel Silva Alcalde, 
professor de comunicació de la Universitat Autònoma de Bellaterra 
i de la Universitat Oberta de Catalunya davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00058/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 4, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.
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Sol·licitud de compareixença de Victor Amela, periodista del diari 
La Vanguardia, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre 
l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
356-00059/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 4, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Basté, periodista de RAC1, 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00060/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 4, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Sol·licitud de compareixença d’Andreu Buenafuente Moreno, 
codirector de la productora El Terrat, davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00061/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 4, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Sol·licitud de compareixença de Ferran Monegal, periodista del 
diari El Periódico, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre 
l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
356-00062/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 4, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.
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Sol·licitud de compareixença Nicola Pedrazzoli, fundador de 
teve.cat, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00063/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 4, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Sol·licitud de compareixença de Pilar Rahola Martínez, periodista, 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00064/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 4, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Sol·licitud de compareixença de Laura Rosel, directora del programa 
El matí de Catalunya Ràdio, davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00065/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 4, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Roures, director general del 
grup Mediapro, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre 
l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
356-00066/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 4, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.
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Sol·licitud de compareixença de Miquel Rutllan, president del 
Clúster Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00067/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 4, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Sol·licitud de compareixença de Vicenç Sanclemente, director de 
Ràdio4, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00068/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 4, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Solé, de la productora Minimal 
Films, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00069/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 4, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Sol·licitud de compareixença de Toni Soler, codirector de la 
productora Minoria Absoluta, davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00070/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 4, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.
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Sol·licitud de compareixença de Mònica Terribas, exdirectora de 
Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
356-00071/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 4, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Sol·licitud de compareixença de Ricard Ustrell, director de la 
productora La Manchester Radiofònica, davant la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00072/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 4, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Soler Castanys, editor, davant 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
356-00073/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 4, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 4, tinguda el 28.07.2021, DSPC-C 57.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a pas previ a 
la presentació de candidats al Consell de Govern de la Corporació
356-00081/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 4, tingu-
da el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Dones Visuals 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals com a pas previ a la presentació de 
candidats al Consell de Govern de la Corporació
356-00082/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 4, tingu-
da el 30.07.2021, DSPC-C 60.

Sol·licitud de compareixença de Víctor Guardiola Flores, conseller 
delegat de l’Institut Català de Finances, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el paper de l’Institut com a 
avalador de determinades persones davant les reclamacions del 
Tribunal de Comptes
356-00103/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 12005).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 30.07.2021.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

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
355-00023/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la sessió 4, tinguda el 28.07.2021, 
DSPC-C 57.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’Esperança Esteve, directora de la Fundació Ajuda 
i Esperança, davant la Comissió de Drets Socials per a informar 
sobre el balanç de les actuacions del telèfon de l’esperança i el de 
prevenció del suïcidi
357-00023/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 4, tinguda el 28.07.2021, 
DSPC-C 57.

Compareixença de la directora general d’Agricultura i Ramaderia 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural per a informar sobre el nou decret d’ordenació ramadera
357-00024/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 2, tinguda el 27.07.2021, DSPC-C 54.

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 
per a informar sobre qüestions relacionades amb la zona de reg del 
canal Algerri-Balaguer i la zona d’especial protecció per als ocells de 
Balaguer
357-00025/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 2, tinguda el 27.07.2021, DSPC-C 54.

Compareixença d’una representació de l’Associació d’Iniciatives 
Rurals de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar de les seves tasques 
amb relació a l’Agenda rural de Catalunya
357-00026/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 2, tinguda el 27.07.2021, DSPC-C 54.
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Compareixença d’una representació de l’Associació de Micropobles 
de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural per a informar de les seves tasques amb 
relació a l’Agenda rural de Catalunya
357-00027/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 2, tinguda el 27.07.2021, DSPC-C 54.

Compareixença d’una representació del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar de les 
seves tasques amb relació a l’Agenda rural de Catalunya
357-00028/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 2, tinguda el 27.07.2021, DSPC-C 54.

Compareixença d’una representació l’Associació Catalana de 
Municipis davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural per a informar de les seves tasques amb 
relació a l’Agenda rural de Catalunya
357-00029/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 2, tinguda el 27.07.2021, DSPC-C 54.

Compareixença d’una representació del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a pas previ a la 
presentació de candidats al Consell de Govern de la Corporació
357-00030/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals en la sessió 4, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.
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Compareixença d’una representació de Dones Visuals davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals com a pas previ a la presentació de candidats al 
Consell de Govern de la Corporació
357-00031/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals en la sessió 4, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 30.07.2021, DSPC-C 60.

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputada

PRESENTACIÓ

Reg. 13001

A la Mesa del Parlament
Lourdes Ciuró i Buldó, diputada de Junts per Catalunya al Parlament de Catalu-

nya en la XIV legislatura, d’acord amb el que estableix l’article 24.a del Reglament 
del Parlament de Catalunya, presenta la renúncia a la condició de diputada.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corres-
ponguin, signa aquest document.

Parlament de Catalunya, 26 de juliol de 2021
Lourdes Ciuró i Buldó, diputada GP JxCat

Renúncia a la condició de diputat

PRESENTACIÓ

Reg. 13002

A la Mesa del Parlament
Jordi Puigneró i Ferrer, diputat de Junts per Catalunya al Parlament de Catalunya 

en la XIV legislatura, d’acord amb el que estableix l’article 24.a del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la renúncia a la condició de diputat.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corres-
ponguin, signa aquest document.

Parlament de Catalunya, 26 de juliol de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, diputat GP JxCat
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Renúncia a la condició de diputada

PRESENTACIÓ

Reg. 13003

A la Mesa del Parlament
Gemma Geis i Carreras, diputada de Junts per Catalunya al Parlament de Ca-

talunya en la XIV legislatura, d’acord amb el que estableix l’article 24.a del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, presenta la renúncia a la condició de diputada.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corres-
ponguin, signa aquest document.

Parlament de Catalunya, 26 de juliol de 2021
Gemma Geis i Carreras, diputada GP JxCat

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller 
d’Empresa i Treball
330-00019/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 13051 / Coneixement: 02.08.2021

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 comp-
te que, durant l’absència de la consellera de la Presidència, el dia 2 d’agost de 2021, 
mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament 
el conseller d’Empresa i Treball.

Ben cordialment,

Barcelona, 27 de juliol de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria anual d’activitats de l’Institut Català Internacional per la 
Pau, corresponent al 2019
334-00012/13

Memòria anual d’activitats de l’Institut Català Internacional per la 
Pau, corresponent al 2020
334-00013/13

PRESENTACIÓ: XAVIER MASLLORENS ESCUBÓS, PRESIDENT DE L’INSTITUT 

CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU

Reg. 12328 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 

Cooperació: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable presidenta,
Em complau posar-me en contacte amb vostè, com a president de l’Institut Ca-

talà Internacional per a la Pau (ICIP), per a sol·licitar formalment compareixença 
al Parlament de Catalunya, tal i com estableix la Llei de creació de l’ICIP, per pre-
sentar la memòria anual d’activitats 2019 (que no vam poder presentar l’any passat 
atesa la situació sanitària per la COVI D) i del 2020. Concretament, al seu article 15, 
es diu que «La Junta de Govern ha d’elaborar un informe anual de les activitats de 
l’Institut Català Internacional per la Pau, que contingui les propostes i les observa-
cions que consideri rellevants. Aquest informe ha de d’ésser publicat, lliurat al Go-
vern i presentat al Parlament i al Consell Català de Foment de la Pau».

Seguint amb els protocols ja establerts, m’agradaria presentar davant la comissió 
competent les activitats realitzades al 2019 i 2020.

Li prego, doncs, que faci a mans de la Mesa la meva demanda de poder presentar 
l’informe de l’any 2019 i 2020, en nom de la Junta de Govern.

Resto a disposició de la Mesa i a l’espera de les seves noticies.
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Barcelona, 13 de juliol de 2021
Xavier Masllorens Escubós, president

N. de la r.: La documentació esmentada es pot consultar a l’Arxiu del Parlament.

Memòria del Consell de l’Audiovisual de Catalunya corresponent 
al 2020
334-00014/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 12535 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 28.07.2021

A la presidenta del Parlament
Molt honorable presidenta,
En nom del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i en compliment del que dis-

posa l’article 12 de la Llei 2/2000, de 4 de maig del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya, us trameto, adjunta, la Memòria anual 2020, corresponent a les activitats 
realitzades pel Consell.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/206126460.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/206126460.pdf
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Rebeu una cordial salutació.

Barcelona, 26 de juliol de 2021
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada es pot consultar a l’Arxiu del Parlament i 
en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

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. 11355; 11510 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.07.2021

Reg. 11355

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comu-
nica que el diputat Ramon Tremosa Balcells ha estat designat representant del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya per a formar part de Consell Assessor del Par-
lament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT).

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

Reg. 11510

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

d’acord amb el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Carles Castillo Rosique ha estat designat representant del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana per a formar part de Consell Assessor del Parla-
ment sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT).

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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CONSTITUCIÓ

El dia 26 de juliol de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parla-
ment, s’ha constituït el Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia 
(CAPCIT).

El CAPCIT és integrat pels membres següents: 

Presidenta del Parlament
Laura Borràs i Castanyer

Membres de la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano
Pau Juvillà Ballester

Diputats designats pels grups parlamentaris
Alícia Romero Llano, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Carles Castillo Rosique, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Ramon Tremosa Balcells, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Andrés Bello Sanz, Grup Parlamentari de Vox en Catalunya
Dani Cornellà Detrell, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per Guanyar
Lucas Silvano Ferro Solé, Grup Parlamentari d’en Comú Podem
Ignacio Martín Blanco, Grup Parlamentari de Ciutadans
Alejandro Fernández Álvarez, Grup Mixt

Membres proposats per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques
Javier Lafuente Sancho, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona
Jaume Puy i Llorens, rector de la Universitat de Lleida
Maria José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i Virgili

Membre proposat per les universitats privades catalanes
Josep Maria Garrell i Guiu, rector de la Universitat Ramon Llull

Membres proposats per l’Institut d’Estudis Catalans
Joandomènec Ros i Aragonès, president
Alícia Casals i Gelpí, vicepresidenta de la Secció de Ciències i Tecnologia 
David Serrat i Congost, secretari científic

Membres proposats per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Jordi Portabella i Calvete, director general
Dolors López Pujol, coordinadora d’Anàlisi i Prospectiva 

Membre proposat pel Consell Català de la Comunicació Científica
Jaume Estruch Peret, president

Membre proposat per la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
Gerard Gómez i Muntané, president 

Membre proposat per l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca
Josep Samitier i Martí, president

Secretari
Ferran Domínguez Garcia

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2021
El secretari, Ferran Domínguez Garcia; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament 
de Catalunya

ASSISTENTS DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA

Resolució de nomenament de Josep Montané Bombardó com a 
personal eventual del Parlament de Catalunya

El 30 de juliol de 2021, el president del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya ha proposat nomenar Josep Montané Bombardó assistent de tipus 5 del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, 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 in-
teriors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la 
normativa vigent,

Resolc:
Nomenar Josep Montané Bombardó assistent de tipus 5 del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, com a personal eventual, amb efectes de l’1 d’agost de 2021, 
amb els drets i deures inherents al càrrec.

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, 30 de juliol de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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	250-00173/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses
	250-00174/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el model de treball protegit
	250-00175/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la tramitació de la llei de foment de l’associacionisme
	250-00176/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors dels centres de protecció de menors de gestió concertada i delegada
	250-00177/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis socials 2022-2026
	250-00178/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera en dependència
	250-00179/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’Escola Sagrada Família de Girona
	250-00180/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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

	Proposta de resolució sobre la repressió política a Turquia amb relació al cas Kobane
	250-00182/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la supressió de les multes lingüístiques
	250-00183/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’exclusió del llenguatge inclusiu dels documents oficials de l’Administració autonòmica
	250-00184/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’equiparació dels preus públics universitaris
	250-00185/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la lliure circulació per les carreteres
	250-00186/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la bonificació de l’impost de successions i donacions
	250-00187/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el despoblament rural
	250-00188/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de defensa del sector primari
	250-00189/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la perspectiva de família en les polítiques públiques
	250-00190/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la creació d’un parc de bombers a Vallirana
	250-00191/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’ajornament de la nova catalogació dels centres educatius segons llur complexitat
	250-00192/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la seguretat i la modificació del Codi penal
	250-00193/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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

	Proposta de resolució de rebuig dels indults concedits als condemnats pel referèndum de l’1 d’octubre de 2017
	250-00195/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la lluita contra les agressions i les violències LGBTI-fòbiques
	250-00196/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment del dret a l’eutanàsia als hospitals del Siscat
	250-00197/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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

	Proposta de resolució sobre el tancament del batxillerat nocturn de l’Institut Pompeu Fabra, de Martorell
	250-00199/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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

	Proposta de resolució sobre la retirada d’un monument franquista a Montserrat
	250-00201/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’atenció educativa a l’alumnat que pateix malalties prolongades
	250-00202/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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

	Proposta de resolució sobre les mesures per a impulsar el teletreball
	250-00204/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’amiant del parc d’habitatges de Badia del Vallès
	250-00205/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat dins dels túnels de Vallvidrera
	250-00206/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les competències en matèria d’aigües territorials espanyoles
	250-00207/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la dissolució de l’Àrea de Seguretat Institucional
	250-00208/13
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les mesures per a la rehabilitació del litoral de Badalona i Sant Adrià de Besòs
	250-00209/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el transport públic a Port Aventura
	250-00210/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la conservació de Cal Macià, a Vallmanya
	250-00211/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la transparència en la gestió de la candidatura als jocs olímpics d’hivern del 2022
	250-00212/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’actuació d’urgència al delta de l’Ebre
	250-00213/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la seguretat viària dels autocars escolars
	250-00214/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre una auditoria de la gestió de la pandèmia
	250-00215/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les agressions que pateixen els professionals de la salut
	250-00216/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

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

	Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
	250-00218/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el reforç de la lluita contra la violència de gènere en dones grans
	250-00219/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la democràcia i la llibertat i contra la repressió del poble cubà
	250-00220/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de suport a una transició pacífica a la democràcia a Cuba
	250-00222/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’increment de personal al CUAP Sant Pere, de Reus
	250-00223/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre una moratòria per a la nova catalogació dels centres educatius segons la complexitat
	250-00224/13
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el compromís de Catalunya amb la reconstrucció del Kurdistan
	250-00225/13
	Presentació: Ruben Wagensberg Ramon, del GP ERC, Francesc de Dalmases i Thió, del GP JxCat, Susanna Segovia Sánchez, del GP ECP, GP CUP-NCG

	Proposta de resolució sobre la necessitat de mantenir oberts i a ple rendiment durant l’estiu els centres d’atenció primària de Valldoreix i Turó de Can Mates i els consultoris de les Planes i la Florida, a Sant Cugat del Vallès
	250-00226/13
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre la moratòria en l’ús de les llançadores de projectils viscoelàstics pel Cos de Mossos d’Esquadra
	250-00227/13
	Presentació: GP ECP

	Proposta de resolució sobre la creació dels impostos ambientals que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic
	250-00228/13
	Presentació: GP CUP-NCG

	Proposta de resolució sobre la situació a Cuba el juliol del 2021
	250-00229/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre l’ampliació de places de centres de dia a Tremp
	250-00230/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre la construcció del nou centre d’atenció primària de Riells i Viabrea
	250-00231/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre la variant de les Preses
	250-00232/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre les emissions odoríferes
	250-00233/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre la manca de places de formació professional a Igualada
	250-00234/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre l’ús de sulfat de coure a les instal·lacions de reg del delta de l’Ebre
	250-00235/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre els furts i robatoris als conreus de garrofa
	250-00236/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre els animals domèstics de les dones víctimes de violència de gènere
	250-00237/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre la integració dels sistemes de seguiment integral en els casos de violència de gènere
	250-00238/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre la reobertura dels centres sanitaris de l’alt Berguedà
	250-00239/13
	Presentació: GP PSC-Units

	Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari comercial dels establiments situats en municipis turístics fins a dos quarts d’una de la matinada
	250-00240/13
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre la supressió del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	250-00241/13
	Presentació: GP VOX

	Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’agents rurals
	250-00242/13
	Presentació: GP VOX

	Proposta de resolució sobre la conversió de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre en el mecanisme per a cogestionar els fons europeus Pròxima Generació a les Terres de l’Ebre
	250-00243/13
	Presentació: GP ECP

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació del Cos de Mossos d’Esquadra en els desnonaments
	250-00244/13
	Presentació: GP ECP

	Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió a la xarxa de telecomunicacions, de la fibra òptica i de la telefonia mòbil a les Terres de l’Ebre i de mesures per a millorar les condicions per al teletreball en aquestes comarques
	250-00245/13
	Presentació: GP ECP

	Proposta de resolució sobre la defensa del sector forestal
	250-00246/13
	Presentació: GP VOX


	3.10.30. Debats generals
	Debat sobre l’alimentació sostenible
	255-00001/13
	Presentació: GP CUP-NCG, GP ECP


	3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2021, sobre Aeroports Públics de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018
	256-00005/13
	Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya
	Termini per a proposar compareixences


	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	3.30. Altres tramitacions
	3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització10/2021, sobre el Consorci Localret, corresponent a l’exercici del 2018
	258-00006/13
	Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya
	Termini per a demanar la presentació de l’informe



	4. Informació
	4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Modificació del calendari de sessions plenàries per al primer període de sessions
	244-00007/13
	Acord


	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 diputada
	Renúncia a la condició de diputat
	Renúncia a la condició de diputada


	4.45.05. Comissions legislatives
	Composició de la Comissió d’Empresa i Treball
	410-00003/13
	Substitució de diputats

	Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
	410-00004/13
	Substitució de diputats


	4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
	Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
	412-00005/13
	Substitució de diputats


	4.45.13. Comissions específiques d’estudi
	Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
	406-00002/13
	Adscripció de diputats del GP CUP-NCG; G Mixt

	Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del delta de l’Ebre
	406-00003/13
	Adscripció de diputats del GP CUP-NCG; G Mixt


	4.50. Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.02. Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 8/XIV, sobre la situació dels sectors econòmics
	390-00008/13
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 9/XIV, sobre les mesures previstes per a fer front a l’increment dels delictes d’odi
	390-00009/13
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 10/XIV, sobre l’acció exterior
	390-00010/13
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 11/XIV, sobre el model i les prioritats en matèria d’infraestructures
	390-00011/13
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 12/XIV, sobre les polítiques energètiques
	390-00012/13
	Designació de la Comissió competent


	4.52. Compareixences del president de la Generalitat
	4.52.05. Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre la gestió i l’evolució de la cinquena onada de la pandèmia de Covid-19
	361-00006/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre l’aval aprovat per l’Institut Català de Finances i els acords del Govern per a afrontar les fiances imposades pel Tribunal de Comptes als exmembres del Govern 
	361-00007/13
	Sol·licitud


	4.52.10. Compareixences
	Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre la gestió i l’evolució de la cinquena onada de la pandèmia de Covid-19
	350-00006/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori sobre les restriccions fixades arran de la Covid-19
	354-00034/13
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Sol·licitud de compareixença de Josep Manuel Silva Alcalde, professor de comunicació de la Universitat Autònoma de Bellaterra i de la Universitat Oberta de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovis
	356-00058/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Victor Amela, periodista del diari La Vanguardia, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
	356-00059/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jordi Basté, periodista de RAC1, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiov
	356-00060/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Andreu Buenafuente Moreno, codirector de la productora El Terrat, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corpo
	356-00061/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ferran Monegal, periodista del diari El Periódico, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana
	356-00062/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença Nicola Pedrazzoli, fundador de teve.cat, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans A
	356-00063/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pilar Rahola Martínez, periodista, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audi
	356-00064/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Laura Rosel, directora del programa El matí de Catalunya Ràdio, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corpor
	356-00065/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jaume Roures, director general del grup Mediapro, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
	356-00066/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Miquel Rutllan, president del Clúster Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corpor
	356-00067/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Vicenç Sanclemente, director de Ràdio4, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
	356-00068/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Albert Solé, de la productora Minimal Films, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit
	356-00069/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Toni Soler, codirector de la productora Minoria Absoluta, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació C
	356-00070/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Mònica Terribas, exdirectora de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Cat
	356-00071/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Ricard Ustrell, director de la productora La Manchester Radiofònica, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la C
	356-00072/13
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Oriol Soler Castanys, editor, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elecció del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisua
	356-00073/13
	Rebuig de la sol·licitud

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

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi de Periodistes de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a pas previ a la presentació de candidats al Consell de Govern de l
	356-00081/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Dones Visuals davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a pas previ a la presentació de candidats al Consell de Govern de la Corporació
	356-00082/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Víctor Guardiola Flores, conseller delegat de l’Institut Català de Finances, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el paper de l’Institut com a avalador de determinades persones davant les reclamaci
	356-00103/13
	Sol·licitud


	4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	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
	355-00023/13
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’Esperança Esteve, directora de la Fundació Ajuda i Esperança, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre el balanç de les actuacions del telèfon de l’esperança i el de prevenció del suïcidi
	357-00023/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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