
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de defensa de la Constitució Espanyola com a font de legiti-
mitat del Parlament de Catalunya i de rebuig de la mitologia pseudohistòrica
250-00081/13
Retirada 15

Proposta de resolució sobre la supressió de la figura del Síndic de Greuges
250-00134/13
Rebuig 15

Proposta de resolució de rebuig i reprovació de l’actuació de la presidenta del Par-
lament de Catalunya amb relació a la commemoració del Dia de les Forces Armades
250-00140/13
Rebuig 15

Proposta de resolució sobre la constitució d’una taula de diàleg entre partits catalans
250-00141/13
Rebuig 15

Proposta de resolució de rebuig a la concessió d’indults als condemnats per haver 
assestat un cop a la democràcia
250-00156/13
Retirada 16

Proposta de resolució de reprovació de la presidenta del Parlament de Catalunya
250-00158/13
Rebuig 16

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 la ciència de Catalunya
200-00002/13
Tramitació pel procediment d’urgència 17

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
202-00002/13
Correcció d’errades de publicació (BOPC 109) 17

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
202-00035/12
Nomenament d’una relatora 17

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 19/2021, del 31 d’agost, pel qual s’adapta el Codi civil de Catalunya a la 
reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat
203-00009/13
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 18
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la bonificació del cent per cent de l’entrada de l’acom-
panyant d’una persona amb discapacitat
250-00168/13
Esmenes presentades 25

Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la Llei 13/2014, d’acces-
sibilitat
250-00170/13
Esmenes presentades 26

Proposta de resolució sobre les residències de referència per a persones grans 
sordes
250-00171/13
Esmenes presentades 26

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00172/13
Esmenes presentades 26

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
Esmenes presentades 27

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les famílies monoparentals a les fa-
mílies nombroses
250-00174/13
Esmenes presentades 27

Proposta de resolució sobre el model de treball protegit
250-00175/13
Esmenes presentades 27

Proposta de resolució sobre la tramitació de la llei de foment de l’associacionisme
250-00176/13
Esmenes presentades 28

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors dels centres 
de protecció de menors de gestió concertada i delegada
250-00177/13
Esmenes presentades 28

Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis socials 2022-2026
250-00178/13
Esmenes presentades 29

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera en dependència
250-00179/13
Esmenes presentades 29

Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent i la manca d’inversió 
als municipis i el món local
250-00198/13
Esmenes presentades 30

Proposta de resolució sobre la ronda Sud a Granollers (carretera C-352)
250-00267/13
Presentació: GP PSC-Units 31

Proposta de resolució sobre l’ajornament, davant la greu i continuada situació de 
pandèmia i de crisi econòmica, de l’entrada en vigor de l’impost propi d’emissions 
de CO2

250-00268/13
Presentació: GP Cs 32

Proposta de resolució sobre l’increment de la presència policial als barris de Tar-
ragona
250-00269/13
Presentació: GP Cs 33
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Proposta de resolució sobre la declaració de zones afectades greument per una 
emergència de protecció civil al sud de Tarragona
250-00271/13
Presentació: GP VOX 34

Proposta de resolució sobre la recuperació de l’activitat castellera i de la cultura 
popular i tradicional
250-00272/13
Presentació: GP ECP 35

Proposta de resolució sobre el principi de no-discriminació per motius lingüístics en 
el repartiment d’exàmens de les proves d’accés a la universitat
250-00273/13
Presentació: GP VOX 37

Proposta de resolució sobre el foment de la formació professional dual
250-00274/13
Presentació: GP Cs 39

Proposta de resolució sobre la transparència en la despesa i la limitació de les con-
tractacions externes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-00275/13
Presentació: GP Cs 41

Proposta de resolució sobre la dotació del Parc de Bombers de Rubí, Sant Cugat 
del Vallès i Castellbisbal amb un camió amb escala
250-00276/13
Presentació: GP Cs 42

Proposta de resolució sobre les mesures per a pal·liar la manca d’oferta de places 
de formació professional per al curs 2021-2022
250-00277/13
Presentació: GP VOX 43

Proposta de resolució sobre la neutralitat de la inspecció educativa
250-00278/13
Presentació: GP VOX 45

Proposta de resolució sobre el projecte de macro parc eòlic marí a la Costa Brava 
nord
250-00279/13
Presentació: GP CUP-NCG 48

Proposta de resolució sobre el Centre d’Urgències d’Atenció Primària del Centre 
d’Atenció Primària Mútua de Terrassa, de Rubí
250-00280/13
Presentació: GP ECP 50

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels repartidors de les plata-
formes digitals
250-00281/13
Presentació: GP ECP 51

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 15/2021, sobre l’Escola d’Administra-
ció Pública de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017
256-00008/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 52
Termini per a proposar compareixences 52

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Procediment per a elegir un senador o senadora que ha de representar la Genera-
litat al Senat
280-00002/13
Candidats a senadors proposats pels grups parlamentaris 53
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
410-00002/13
Substitució de diputats 53

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00004/13
Substitució de diputats 54

Composició de la Comissió d’Igualtat i Feminismes
410-00005/13
Substitució de diputats 54

Composició de la Comissió d’Acció Climàtica
410-00009/13
Substitució de diputats 55

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural
410-00010/13
Substitució de diputats 55

Composició de la Comissió de Salut
410-00011/13
Substitució de diputats 56

Composició de la Comissió d’Interior
410-00012/13
Substitució de diputats 56

Composició de la Comissió de Cultura
410-00014/13
Substitució de diputats 57

Composició de la Comissió de Justícia
410-00015/13
Substitució de diputats 57

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/13
Substitució de diputats 58

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
412-00006/13
Substitució de diputats 58

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00001/13
Adscripció de diputats del GP Cs 59

Composició de la Comissió de la Infància
411-00002/13
Adscripció de diputats del GP Cs 59

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 1/XIII, per la qual s’aprova el Compte gene-
ral de la Generalitat corresponent al 2016
290-00001/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  59

Control del compliment de la Resolució 2/XIII, per la qual s’aprova el Compte gene-
ral de la Generalitat corresponent al 2017
290-00002/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  69
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4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre l’ampliació de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona - el Prat
361-00010/13
Sol·licitud 79

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre el coneixement i la participació del Govern amb relació als contactes 
de l’expresident Carles Puigdemont i el seu entorn amb els serveis secrets russos
361-00011/13
Sol·licitud 80

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè in-
formi sobre la pèrdua de la inversió prevista per a l’aeroport de Barcelona - el Prat
361-00012/13
Sol·licitud 80

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre les reunions de la taula de diàleg
361-00013/13
Sol·licitud 81

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre la pèrdua de la inversió prevista per a l’ampliació de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
361-00014/13
Sol·licitud 82

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Proposta d’audiència en ponència de Manel Pulido Guerrero, coordinador de l’Àrea 
Pública de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00305/13
Sol·licitud 82

Proposta d’audiència en ponència d’Encarna Fernández Martínez, secretària gene-
ral de la Federació de Serveis Públics de la Unió General de Treballadors de Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00306/13
Sol·licitud 83

Proposta d’audiència en ponència d’Àlex Díaz, president de la Central Sindical In-
dependent i de Funcionaris, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de 
les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00307/13
Sol·licitud 83

Proposta d’audiència en ponència d’un representant de la Intersindical Alternativa 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores 
i els treballadors del sector públic
352-00308/13
Sol·licitud 83

Proposta d’audiència en ponència de Marc Sallas, en representació de la Intersin-
dical - Confederació Sindical de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’es-
tabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00309/13
Sol·licitud 83

Proposta d’audiència en ponència d’Olga Arnau i Sanabra, presidenta de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització 
de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00310/13
Sol·licitud 84
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Proposta d’audiència en ponència de Lluís Soler, president de l’Associació Catalana 
de Municipis, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores 
i els treballadors del sector públic
352-00311/13
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en ponència d’Ismael Peña López, director de l’Escola d’Ad-
ministració Pública de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització 
de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00312/13
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en ponència d’Àlex Rocas Jordi, degà del Col·legi Oficial de 
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sec-
tor públic
352-00313/13
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Pacheco, degà del Col·legi de Professi-
onals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya, amb relació a la Propo-
sició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00314/13
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en ponència d’Elisenda Malaret, catedràtica de dret adminis-
tratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’estabilit-
zació de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00315/13
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Boltaina, professor de dret administratiu 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de 
les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00316/13
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en ponència de Joan Mauri Majos, professor de dret adminis-
tratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’estabilit-
zació de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00317/13
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en ponència d’Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de dret pú-
blic de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00318/13
Sol·licitud 86

Proposta d’audiència en ponència de Carles Ramió i Matas, catedràtic de ciència 
política i de l’Administració de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Propo-
sició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00319/13
Sol·licitud 86

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Losada Trabada, professor de ciència 
política de la Universitat de Santiago de Compostel·la, amb relació a la Proposició 
de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00320/13
Sol·licitud 86

Proposta d’audiència en ponència de Vidal Aragonés Chicharro, advocat laboralis-
ta del Col·lectiu Ronda i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors 
del sector públic
352-00321/13
Sol·licitud 86

Proposta d’audiència en ponència d’un representant del despatx d’advocats Arautz 
amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treba-
lladors del sector públic
352-00322/13
Sol·licitud 87
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Proposta d’audiència en ponència d’un representant de la sectorial d’educació del 
Barcelonès de la Coordinadora Obrera Sindical amb relació a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00323/13
Sol·licitud 87

Proposta d’audiència en ponència d’un representant de la Unió Sindical dels Treba-
lladors de l’Ensenyament de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabi-
lització de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00324/13
Sol·licitud 87

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Intersindical Alternativa 
de Catalunya al Consorci per a la Normalització Lingüística amb relació a la Propo-
sició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00325/13
Sol·licitud 87

Proposta d’audiència en ponència d’un representant de la Confederació General del 
Treball de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treba-
lladores i els treballadors del sector públic
352-00326/13
Sol·licitud 88

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma d’Interins 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores 
i els treballadors del sector públic
352-00327/13
Sol·licitud 88

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma d’Interines 
Tècniques Especialistes en Educació Infantil amb relació a la Proposició de llei d’es-
tabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00328/13
Sol·licitud 88

Proposta d’audiència en ponència d’un representant de la Plataforma d’Interines 
Docents de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les tre-
balladores i els treballadors del sector públic
352-00329/13
Sol·licitud 88

Proposta d’audiència en ponència de Fruitós Richarte Travesset, jurista, exmagistrat 
i professor de dret, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treba-
lladores i els treballadors del sector públic
352-00330/13
Sol·licitud 89

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic
352-00331/13
Sol·licitud 89

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i 
els treballadors del sector públic
352-00332/13
Sol·licitud 89

Proposta d’audiència en ponència de Joan Mauri, professor de l’Escola Universitària 
de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00333/13
Sol·licitud 89

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Medir Tejado, professor de Ciència Política 
i de l’Administració i membre del Grup d’Innovació Docent de Gestió i Administració 
Pública, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00334/13
Sol·licitud 90



BOPC 110
20 de setembre de 2021

Taula de contingut 8

Proposta d’audiència en ponència de Carles Ramió Matas, catedràtic de Ciència 
Política i de l’Administració de la Universitat Pompeu Fabra, exdirector de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya i director de l’Institut Català d’Avaluació de 
Polítiques Públiques, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les tre-
balladores i els treballadors del sector públic
352-00335/13
Sol·licitud 90

Proposta d’audiència en ponència de Miguel Ramón Picó Enseñat, professor tutor 
de Dret Administratiu de la Universitat Nacional d’Educació a Distància de les Illes 
Balears, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00336/13
Sol·licitud 90

Proposta d’audiència en ponència de Jesús Ángel Fuentetaja Pastor, catedràtic de 
Dret Administratiu de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, amb relació a 
la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sec-
tor públic
352-00337/13
Sol·licitud 90

Proposta d’audiència en ponència d’Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de Dret del 
Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del 
sector públic
352-00338/13
Sol·licitud 91

Proposta d’audiència en ponència d’Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, sotsdirector de 
Docència dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00339/13
Sol·licitud 91

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Metges de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors 
del sector públic
352-00340/13
Sol·licitud 91

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sindicat d’Infermeria - 
Satse amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00341/13
Sol·licitud 91

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sindicat de Sanitaris de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i 
els treballadors del sector públic
352-00342/13
Sol·licitud 92

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic
352-00343/13
Sol·licitud 92

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i 
els treballadors del sector públic
352-00344/13
Sol·licitud 92

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Intersindical - Confe-
deració Sindical de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de 
les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00345/13
Sol·licitud 92
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Intersindical Alternativa 
de Catalunya - Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00346/13
Sol·licitud 93

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió Sindical de Tre-
balladors i Treballadores de l’Ensenyament de Catalunya - Federació Sindical de 
l’Ensenyament de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de 
les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00347/13
Sol·licitud 93

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Acció Sindical Independent 
de Justícia a Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic
352-00348/13
Sol·licitud 93

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma d’Interins/es 
a Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores 
i els treballadors del sector públic
352-00349/13
Sol·licitud 93

Proposta d’audiència en ponència de Pau Albert Martí, advocat expert en funció 
pública, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00350/13
Sol·licitud 94

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les tre-
balladores i els treballadors del sector públic
352-00351/13
Sol·licitud 94

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores 
i els treballadors del sector públic
352-00352/13
Sol·licitud 94

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i 
els treballadors del sector públic
352-00353/13
Sol·licitud 94

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treba-
lladors amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00354/13
Sol·licitud 95

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Intersindical Alternativa 
de Catalunya - Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00355/13
Sol·licitud 95

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Intersindical - Confe-
deració Sindical de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de 
les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00356/13
Sol·licitud 95

Proposta d’audiència en ponència de Carles Ramió Matas, catedràtic de ciència 
política i de l’Administració de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Propo-
sició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00357/13
Sol·licitud 95



BOPC 110
20 de setembre de 2021

Taula de contingut 10

Proposta d’audiència en ponència de Joaquín Tornos Mas, catedràtic de dret de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic
352-00358/13
Sol·licitud 96

Proposta d’audiència en ponència de Josep Ramon Barberà, professor de dret ad-
ministratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei d’es-
tabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00359/13
Sol·licitud 96

Proposta d’audiència en ponència de Mercè Barceló Serramelera, catedràtica de 
dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00360/13
Sol·licitud 96

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma d’Interins/es 
a Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores 
i els treballadors del sector públic
352-00361/13
Sol·licitud 96

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma d’Interines 
Tècniques Especialistes en Educació Infantil amb relació a la Proposició de llei d’es-
tabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00362/13
Sol·licitud 97

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Díez Rodríguez, secretari de Relacions 
Institucionals de la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores 
i els treballadors del sector públic
352-00363/13
Sol·licitud 97

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels col·lectius i associacions am-
bientalistes que defensen el delta del Llobregat davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre la proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00163/13
Acord sobre la sol·licitud 97

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup d’Estudi i Protecció dels 
Ecosistemes Catalans davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre 
el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llo-
bregat) i altres projectes similars
356-00164/13
Acord sobre la sol·licitud 97

Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia davant la Comissió d’Ac-
ció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les 
Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
356-00165/13
Acord sobre la sol·licitud 98

Sol·licitud de compareixença de Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tar-
ragona, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de 
línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres 
projectes similars
356-00166/13
Acord sobre la sol·licitud 98

Sol·licitud de compareixença de Rosa Abelló, presidenta del Consell Comarcal del 
Baix Camp, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte 
de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i al-
tres projectes similars
356-00167/13
Acord sobre la sol·licitud 98
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Sol·licitud de compareixença de Neus Sanromà, presidenta del Consell Comarcal 
de la Terra Alta, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el pro-
jecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) 
i altres projectes similars
356-00168/13
Acord sobre la sol·licitud 98

Sol·licitud de compareixença de Joan Arrufi, representant de la Denominació d’Ori-
gen Terra Alta, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el pro-
jecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) 
i altres projectes similars
356-00169/13
Acord sobre la sol·licitud 99

Sol·licitud de compareixença de Pilar Miró, representant de l’Associació de Turisme 
Rural Terra Alta, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el pro-
jecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) 
i altres projectes similars
356-00170/13
Acord sobre la sol·licitud 99

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la Co-
missió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió 
entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
356-00171/13
Acord sobre la sol·licitud 99

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació pro Vegueria Pe-
nedès davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de lí-
nia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres 
projectes similars
356-00172/13
Acord sobre la sol·licitud 99

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre d’Estudis del Paisatge 
Vitivinícola davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte 
de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i al-
tres projectes similars
356-00173/13
Acord sobre la sol·licitud 100

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Comarcal de l’Alt 
Camp davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de lí-
nia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres 
projectes similars
356-00174/13
Acord sobre la sol·licitud 100

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Valls (Alt Camp) 
davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de 
molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projec-
tes similars
356-00175/13
Acord sobre la sol·licitud 100

Sol·licitud de compareixença de Carles Puigdemont i Casamajó, expresident de la 
Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la seva 
relació amb els serveis secrets russos
356-00179/13
Sol·licitud 100

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Alay i Rodríguez, cap de l’oficina de 
l’expresident Carles Puigdemont, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre la seva relació amb els serveis secrets russos
356-00180/13
Sol·licitud 101

Sol·licitud de compareixença del secretari de Territori i Mobilitat davant la Comissió 
de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre l’aprovació del Document de 
regulació aeroportuària
356-00183/13
Rebuig de la sol·licitud 101



BOPC 110
20 de setembre de 2021

Taula de contingut 12

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

Compareixença d’una representació del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic 
davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre l’impacte del projecte 
d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat en les polítiques d’acció climàtica
357-00015/13
Substanciació 101

Compareixença d’una representació dels col·lectius i les associacions ambientalis-
tes de defensa del delta del Llobregat davant la Comissió d’Acció Climàtica per a 
informar sobre la proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
357-00038/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 101

Compareixença d’una representació del Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes 
Catalans davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de 
línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres 
projectes similars
357-00039/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 102

Compareixença del director general d’Energia davant la Comissió d’Acció Climàtica 
per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre 
i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
357-00040/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 102

Compareixença de la presidenta de la Diputació de Tarragona davant la Comissió 
d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre 
les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
357-00041/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 102

Compareixença de la presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp davant la 
Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta 
tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
357-00042/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 102

Compareixença de la presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta davant la 
Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta 
tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
357-00043/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 103

Compareixença de Joan Arrufí, representant de la Denominació d’Origen Terra Alta, 
davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de 
molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projec-
tes similars
357-00044/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 103

Compareixença de Pilar Miró, representant de l’Associació de Turisme Rural de la 
Terra Alta, davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de 
línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres 
projectes similars
357-00045/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 103

Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la Comissió d’Acció 
Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Ter-
res de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
357-00046/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 103

Compareixença d’una representació de l’Associació pro Vegueria Penedès davant 
la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta 
tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
357-00047/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 104
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Compareixença d’una representació del Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola 
davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de 
molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projec-
tes similars
357-00048/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 104

Compareixença d’una representació del Consell Comarcal de l’Alt Camp davant la 
Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta 
tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
357-00049/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 104

Compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Valls (Alt Camp) davant la 
Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta 
tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
357-00050/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 104

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria dels òrgans judicials a Catalunya corresponent al 2020
334-00017/13
Presentació: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 105

Informe sobre l’audiovisual a Catalunya corresponent al 2020
334-00018/13
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 105



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals presentats al Registre 
General del Parlament.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 110
20 de setembre de 2021

2.10.25. Propostes de resolució 15 

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de defensa de la Constitució Espanyola com 
a font de legitimitat del Parlament de Catalunya i de rebuig de la 
mitologia pseudohistòrica
250-00081/13

RETIRADA

Retirada en la sessió 4 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 16.09.2021, 
DSPC-C 65.

Proposta de resolució sobre la supressió de la figura del Síndic de 
Greuges
250-00134/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 4, tinguda el 16.09.2021, 
DSPC-C 65.

Proposta de resolució de rebuig i reprovació de l’actuació 
de la presidenta del Parlament de Catalunya amb relació a la 
commemoració del Dia de les Forces Armades
250-00140/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 4, tinguda el 16.09.2021, 
DSPC-C 65.

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 4, tinguda el 16.09.2021, 
DSPC-C 65.
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Proposta de resolució de rebuig a la concessió d’indults als 
condemnats per haver assestat un cop a la democràcia
250-00156/13

RETIRADA

Retirada en la sessió 4 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 16.09.2021, 
DSPC-C 65.

Proposta de resolució de reprovació de la presidenta del Parlament 
de Catalunya
250-00158/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 4, tinguda el 16.09.2021, 
DSPC-C 65.
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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 la ciència de Catalunya
200-00002/13

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: GP JxCat, GP ERC, GP CUP-NCG (reg. 13794).
D’acord amb l’article 107 del Reglament, s’acorda que sigui tramitat pel procedi-
ment d’urgència i que els terminis, des de l’inici de la tramitació, siguin reduïts a la 
meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 14.09.2021.

3.01.02. Proposicions de llei

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

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 109)

En el BOPC 109, del 17 de setembre de 2021, a la pàg. 8, es va obrir per error el 
termini de presentació d’esmenes a l’articulat. Per consegüent, aquest tràmit queda 
anul·lat.

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
202-00035/12

NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 202-00035/12) s’ha reunit 
el dia 14 de setembre de 2021 i, d’acord amb el que disposa l’article 120.4 del Re-
glament del Parlament, ha nomenat relatora la diputada Judith Toronjo Nofuentes.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021
David González Chanca, GP PSC-Units; Pau Morales i Romero, GP ERC; Ju-

dith Toronjo Nofuentes, GP JxCat; Manuel Jesús Acosta Elías, GP VOX; Dani Cor-
nellà Detrell, GP CUP-NCG; Lucas Silvano Ferro Solé, GP ECP;  Ignacio Martín 
Blanco, GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez, GM; diputats
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3.01.03. Decrets llei

Decret llei 19/2021, del 31 d’agost, pel qual s’adapta el Codi civil de 
Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la 
capacitat
203-00009/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 13659 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.09.2021

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 14 de setembre de 
2021, ha pres coneixement del Decret llei 19/2021, del 31 d’agost, pel qual s’adapta 
el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la 
capacitat, publicat al DOGC 8493, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè 
el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament s’inicia el dia 3 de setembre de 2021.

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

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 31 d’agost de 2021 s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera de Justícia, s’aprova la iniciativa SIG21JUS1508 - 

Projecte de decret llei pel qual s’adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del 
procediment de modificació judicial de la capacitat.»

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

Decret llei 19/2021, de 31 d’agost, pel qual s’adapta el Codi civil de 
Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la 
capacitat

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb això, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
La Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, 

aprovada a Nova York el 13 de desembre de 2006 per l’Assemblea General de Na-
cions Unides, estableix que les persones amb qualsevol discapacitat han de gaudir 
de tots els drets humans i les llibertats fonamentals. La Convenció també aclareix 
com s’han d’aplicar els drets a les persones amb discapacitat i identifica les àrees en 
què s’han d’adaptar els ordenaments jurídics perquè les persones amb discapacitat 
puguin exercir els seus drets de manera efectiva.

La Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 129 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, té competència exclusiva en matèria de dret civil, amb l’excep-
ció de les matèries que reserva a l’Estat l’article 149.1.8a de la Constitució espanyola. 
D’acord amb aquesta competència, el Parlament de Catalunya ha dut a terme una 
tasca important en l’àmbit del dret de la persona i de la família, que va culminar 
amb l’aprovació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família.

El llibre segon del Codi civil de Catalunya dedica el títol II a la regulació de les 
institucions de protecció de les persones amb la capacitat modificada judicialment, a 
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les quals l’autoritat judicial, per mitjà de sentència, posa en tutela, en curatela o sota 
una altra mesura temporal de protecció.

La Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal 
per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídi-
ca, que entra en vigor el 3 de setembre 2021, reforma el procediment de modificació 
judicial de la capacitat d’obrar i el substitueix pels processos sobre provisió de me-
sures judicials de suport a les persones amb discapacitat.

A partir de l’entrada en vigor de la reforma estatal, en conseqüència, els pres-
supòsits de la tutela, la curatela i la potestat parental prorrogada o rehabilitada que 
regula el Codi civil de Catalunya s’eliminen i deixen de poder-se aplicar en el futur. 
Malgrat que el llibre segon del Codi civil de Catalunya també inclou institucions 
de suport que operen sense la necessitat que la capacitat de la persona concernida 
estigui modificada judicialment –com ara els poders en previsió d’una situació d’in-
capacitat, que regula l’article 222-2, o l’assistència, que regulen els articles 226-1 a 
226-7–, a la pràctica la majoria de les mesures acordades per a les persones amb 
discapacitat consisteixen en la potestat prorrogada o rehabilitada, en la tutela o en 
la curatela, que s’acomoden a la concepció de la capacitat que mantenia l’existència 
d’un procés de modificació judicial de la capacitat.

La supressió de la modificació judicial de la capacitat implica una nova concep-
ció de la capacitat jurídica de la persona que resulta de la Convenció internacional 
sobre els drets de les persones amb discapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre 
de 2006. La Convenció relaciona la dignitat inherent de les persones amb la seva 
autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les seves pròpies decisions, i 
estableix, a l’article 12, que cal reconèixer a totes les persones amb discapacitat la 
capacitat jurídica en igualtat de condicions respecte al conjunt dels ciutadans, en tots 
els aspectes de la vida, i que les persones amb discapacitat han de tenir accés a les 
mesures de suport que puguin necessitar per a l’exercici d’aquesta capacitat jurídica.

La Convenció de Nova York obliga a reformar i replantejar les institucions del 
Codi civil de Catalunya a les quals se sotmeten les persones majors d’edat, i a for-
mular legalment els nous principis i regles generals sobre els suports en l’exercici 
de la capacitat jurídica. El Govern, mitjançant la Comissió de Codificació de Cata-
lunya, adscrita al Departament de Justícia, ja ha fet passos en aquesta direcció, amb 
l’objectiu d’emprendre reformes basades en el nou model i d’assegurar que el resul-
tat final sigui respectuós amb els drets de les persones amb discapacitat. En aquest 
sentit, el Departament de Justícia ha impulsat un procés participatiu sobre l’adapta-
ció del Codi civil de Catalunya a la Convenció de Nova York, mitjançant la presen-
tació del document Bases de la reforma del Codi civil de Catalunya en matèria de 
suport a l’exercici de la capacitat jurídica. Aquest procés participatiu va concloure 
el dia 30 d’octubre de 2020 i les nombroses aportacions de persones individuals i 
d’entitats han estat incorporades a les tasques de redacció de l’avantprojecte de llei 
encomanades a la Comissió de Codificació de Catalunya.

Tanmateix, mentre el procés d’adaptació del Codi civil de Catalunya a la Con-
venció de Nova York no culmini amb l’aprovació, per part del Parlament de Catalu-
nya, dels textos legals que implantin un nou règim i la caracterització de les institu-
cions de suport a les persones amb discapacitat, urgeix establir un règim transitori 
que doni resposta a les necessitats sorgides una vegada abolida la modificació judi-
cial de la capacitat i estructurada la resposta procedimental al dret de les persones al 
suport per a l’exercici de la seva capacitat jurídica. Altrament, els titulars dels drets 
que resulten de la Convenció de Nova York haurien d’esperar fins a la conclusió del 
procés de reforma, malgrat que la legislació estatal ja ha remogut el principal obs-
tacle que s’oposava a la implantació efectiva de la Convenció. A més, a la pràctica, 
es podria plantejar el dubte de quina mesura sol·licitar per a la persona que necessita 
suport en els nous procediments de provisió de mesures de suport que s’endeguin a 
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Catalunya, una vegada s’ha fet inviable continuar aplicant la tutela, la curatela o la 
potestat prorrogada o rehabilitada.

Així doncs, a partir de l’entrada en vigor de la reforma de la legislació proces-
sal operada per la Llei 8/2021, de 2 de juny, cal establir urgentment un règim legal 
adaptat a les premisses de la Convenció de Nova York i que serveixi per donar res-
posta als nous procediments de provisió de suports que s’endeguin a partir d’ara a 
Catalunya. El mateix règim ha de servir també de referència per revisar les mesures 
que s’apliquen a les persones que en l’actualitat estan subjectes a alguna de les ins-
titucions tutelars regulades per la legislació civil catalana.

Si no s’aprova de manera immediata una modificació legislativa, l’entrada en 
vigor de la Llei 8/2021, de 2 de juny, generaria un buit legal a Catalunya, perquè 
suprimeix el procediment judicial de modificació de la capacitat. Catalunya dispo-
sa d’una regulació civil pròpia en la matèria, constitucionalment protegida i actual-
ment vigent. Aquesta Llei estatal, respecte del contingut no processal, de dret civil 
substantiu, no és d’aplicació directa, ni tampoc d’aplicació supletòria a Catalunya, 
d’acord amb els articles 111-2 i 111-5 del Codi civil de Catalunya. La regulació civil 
catalana estaria fortament afectada per l’entrada en vigor de la Llei 8/2021, de 2 de 
juny, si no es regulen els suports que s’acomoden a la nova concepció de la capaci-
tat, atesa la gran rellevància de les modificacions de caràcter processal que aques-
ta norma conté. En aquest sentit, la llacuna legal podria comportar indefensió per 
a les persones en situació de discapacitat majors d’edat que necessitin suports per 
exercir la capacitat jurídica, alhora que podria donar peu a diverses interpretacions 
jurídiques per part dels operadors jurídics, la qual cosa produiria situacions exces-
sivament diferents i fins tot contradictòries i, en definitiva, incertesa i manca de se-
guretat jurídica. Per això, la Generalitat de Catalunya, competent en dret civil, ha 
d’omplir aquest buit legal, fins que no estigui conclosa la regulació definitiva.

Els diversos instruments legislatius d’urgència o de tramitació ràpida, com les 
tramitacions urgents o la tramitació per lectura única, no permeten que la modifica-
ció legal es pugui aprovar i pugui entrar en vigor abans del dia 3 de setembre. L’únic 
instrument normatiu que permet la celeritat requerida per cobrir el buit normatiu 
que es podria produir és el decret llei, que és el que s’adopta per establir el règim 
dels suports a la capacitat de les persones.

El nou règim que estableix aquest Decret llei pren com a fonament la modifica-
ció de l’actual institució de l’assistència, que a partir d’ara reemplaça a Catalunya 
les tuteles i curateles, les potestats parentals prorrogades i rehabilitades i altres rè-
gims tutelars. La regulació vigent de l’assistència havia de ser modificada ja que, 
malgrat que parteix de premisses coherents amb la Convenció de Nova York, el seu 
contingut és incomplet i no permet oferir a la ciutadania un instrument de suport 
flexible i que abraci la diversitat de situacions en què una persona amb discapacitat 
pot requerir un suport en l’exercici de la seva capacitat jurídica. La reforma intro-
duïda per aquest Decret llei permet aplicar-la amb tot el ventall de facultats que la 
persona concernida pugui necessitar i incorpora com a novetat que es pot designar 
la persona que ha de prestar l’assistència tant per la via judicial, com fins ara, com 
mitjançant l’atorgament d’una escriptura pública notarial. Aquesta segona via per-
met avançar vers la desjudicialització efectiva de la vida de les persones amb disca-
pacitat i de les seves famílies, i descongestionar l’activitat dels jutjats, sense perju-
dici de les funcions de control i supervisió que en tot cas pertoquen a la fiscalia i a 
l’autoritat judicial.

A partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, per tant, la tutela, la curatela 
i la potestat parental prorrogada o rehabilitada ja no es poden constituir en relació 
amb les persones majors d’edat. Se’ls ha d’aplicar, si escau, el règim de l’assistèn-
cia. A més, mentre no es produeixi la futura reforma del conjunt d’institucions de 
protecció de la persona, la tutela i la curatela s’han d’aplicar només a les persones 
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menors d’edat, sense perjudici que el règim legal del càrrec de la tutela resulti apli-
cable supletòriament a l’assistència en tot allò que no s’oposi al règim que li és propi.

Per coherència amb els canvis regulats en aquest Decret llei, el Registre de no-
menaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d’incapacitat 
passa a denominar-se Registre de nomenaments no testamentaris de suports a la 
capacitat jurídica.

Quan concloguin els treballs en curs, s’hauran ordenat definitivament les insti-
tucions de suport i protecció de les persones amb discapacitat d’acord amb el nou 
concepte de capacitat jurídica. Amb la finalitat de fer efectiu aquest procés amb la 
celeritat necessària, la disposició final segona ordena al Govern que, en el termini 
de dotze mesos, presenti un projecte de llei en matèria de suports a l’exercici de la 
capacitat jurídica.

Atesa la necessitat extraordinària i urgent a què habilita la figura del Decret llei, 
en els termes que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern; 

En ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, a proposta de la consellera de Justícia i amb la deliberació prèvia del 
Govern,

Decreto: 

Article 1. Provisió de suports d’acord amb la legislació civil catalana
La persona major d’edat que necessita suport per exercir la seva capacitat jurídi-

ca en condicions d’igualtat pot sol·licitar la constitució de l’assistència que regulen 
els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya.

Article 2. Modificació del Codi civil de Catalunya
Es modifica el capítol VI del títol II del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 

que queda redactat de la manera següent: 
«Capítol VI. L’assistència
»Article 226-1. Concepte i tipus de designació.
»1. La persona major d’edat pot sol·licitar la designació d’una o més persones que 

l’assisteixin, d’acord amb el que estableix aquest capítol, si la necessita per exercir 
la seva capacitat jurídica en condicions d’igualtat.

»2. La constitució de l’assistència es pot dur a terme mitjançant l’atorgament 
d’una escriptura pública notarial o d’acord amb el procediment de jurisdicció volun-
tària per a la provisió de mesures judicials de suport a les persones amb discapacitat.

»3. També poden demanar la designació judicial de l’assistència les persones le-
gitimades per la Llei de la jurisdicció voluntària per promoure l’expedient de provi-
sió de mesures judicials de suport a les persones amb discapacitat, en el cas que no 
s’hagi constituït prèviament de manera voluntària, i sempre que no hi hagi un poder 
preventiu en vigor que sigui suficient per proporcionar el suport que la persona re-
quereix.

»4. L’exercici de les funcions d’assistència s’ha de correspondre amb la dignitat 
de la persona i ha de respectar-ne els drets, la voluntat i les preferències.

»Article 226-2. Designació judicial de la persona que ha de prestar l’assistència
»1. La voluntat, els desitjos i les preferències de la persona concernida s’han de 

tenir en compte pel que fa a la designació de la persona que ha de prestar l’assistèn-
cia requerida.

»2. Quan la persona assistida no pugui expressar la voluntat i les preferències, 
i no hagi atorgat el document a què fa referència l’article 226-3, la designació de la 
persona que presta l’assistència s’ha de basar en la millor interpretació de la voluntat 
de la persona concernida i de les seves preferències, d’acord amb la seva trajectòria 
vital, les seves manifestacions prèvies de voluntat en contextos similars, la informa-
ció que tenen les persones de confiança i qualsevol altra consideració pertinent per 
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al cas. En aquest supòsit, és obligatori comunicar a l’autoritat judicial totes les cir-
cumstàncies que es coneguin en relació amb els desitjos manifestats per la persona 
assistida.

»3. Excepcionalment, mitjançant una resolució motivada, es pot prescindir del 
que ha manifestat la persona afectada quan s’acreditin circumstàncies greus desco-
negudes per ella o quan, en el cas de nomenar la persona que ella ha indicat, es trobi 
en una situació de risc d’abús, conflicte d’interessos o influència indeguda.

»4. L’autoritat judicial pot establir les mesures de control que estimi oportunes 
per garantir el respecte dels drets, la voluntat i les preferències de la persona, i tam-
bé per evitar els abusos, els conflictes d’interessos i la influència indeguda.

»5. El nomenament de la persona que assisteix i la presa de possessió del càrrec 
s’han d’inscriure al registre civil mitjançant la comunicació de la resolució judicial 
corresponent.

»6. La mesura d’assistència s’ha de revisar d’ofici cada tres anys. Excepcional-
ment, l’autoritat judicial pot establir un termini de revisió superior, que no pot ex-
cedir de sis anys.

»Article 226-3. Designació notarial per part de la persona mateixa
»1. Qualsevol persona major d’edat, en escriptura pública, en previsió o aprecia-

ció d’una situació de necessitat de suport, pot nomenar una o més persones perquè 
exerceixin l’assistència i pot establir disposicions respecte al funcionament i al con-
tingut del règim de suport adequat, fins i tot pel que fa a la cura de la seva persona. 
També pot establir les mesures de control que estimi oportunes per garantir els seus 
drets, el respecte a la seva voluntat i a les seves preferències i per evitar els abusos, 
els conflictes d’interessos i la influència indeguda.

»2. L’atorgament d’un acte de designació d’assistència posterior revoca l’anterior 
en tot allò que el modifiqui o sigui incompatible.

»3. En el cas de designació voluntària de l’assistència es poden establir substi-
tucions. Si es nomenen diverses persones i no s’especifica l’ordre de substitució, es 
prefereix la que consta en el document posterior i, si n’hi ha més d’una, la designada 
en primer lloc.

»4. Les designacions d’assistència atorgades en escriptura pública s’han de co-
municar al registre civil per inscriure-les al foli individual de la persona concernida 
i també al Registre de nomenaments no testamentaris de suports a la capacitat jurí-
dica, o el que el substitueixi.

»5. L’autoritat judicial, en defecte o per insuficiència de les mesures adoptades 
voluntàriament, en pot establir unes altres de supletòries o complementàries. Excep-
cionalment, mitjançant una resolució motivada, es pot prescindir del que ha mani-
festat la persona afectada, quan s’acreditin circumstàncies greus desconegudes per 
ella o quan, en cas de nomenar la persona que ella ha indicat, es trobi en una situació 
de risc d’abús, conflicte d’interessos o influència indeguda.

»Article 226-4. Contingut de l’assistència constituïda judicialment
»1. La voluntat, els desitjos i les preferències de la persona s’han de tenir en 

compte pel que fa al tipus i a l’abast de l’assistència.
»2. En la resolució de nomenament de l’assistència, l’autoritat judicial ha de con-

cretar les funcions que ha d’exercir la persona que presta l’assistència, tant en l’àmbit 
personal com en el patrimonial, segons que correspongui.

»3. L’autoritat judicial, en resolució motivada i només en els casos excepcionals 
en què resulti imprescindible per les circumstàncies de la persona assistida, pot de-
terminar els actes concrets en els quals la persona que presta assistència pot assumir 
la representació de la persona assistida.

»Article 226-5. Ineficàcia dels actes de la persona assistida
»Els actes jurídics que la persona assistida faci sense la intervenció de la persona 

que l’assisteix, si aquesta intervenció és necessària d’acord amb la mesura voluntà-
ria o judicial d’assistència, són anul·lables a instància de qui assisteix, de la persona 
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assistida i de les persones que la succeeixin a títol hereditari, en el termini de quatre 
anys des de la celebració de l’acte jurídic.

»Article 226-6. Règim jurídic
»S’apliquen a l’assistència les regles de la tutela en tot allò que no s’oposin al 

règim propi de l’assistència, interpretades d’acord amb la Convenció internacional 
sobre els drets de les persones amb discapacitat.

»Article 226-7. Modificació de l’assistència
»1. Les persones legitimades per sol·licitar la constitució de l’assistència poden 

sol·licitar-ne la modificació o revisió si hi ha un canvi en les circumstàncies que la 
van motivar.

»2. Si la persona que assisteix té coneixement de circumstàncies que permeten 
l’extinció de l’assistència o la modificació del seu àmbit o de les funcions, ho ha de 
comunicar a l’autoritat judicial.

»Article 226-8. Extinció de l’assistència
»1. L’assistència s’extingeix per les causes següents: 
»a) Per la mort o la declaració de mort o d’absència de la persona assistida.
»b) Per la desaparició de les circumstàncies que la van determinar.
»2. En el supòsit de l’apartat 1.b), l’autoritat judicial, a instància de part, ha de 

declarar el fet que dona lloc a l’extinció de l’assistència i ha de deixar sense efecte el 
nomenament de la persona assistent.»

Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera. Assistències constituïdes a l’empara de la 
regulació anterior
Les assistències constituïdes fins a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei es man-

tenen en els termes en què van ser acordades per l’autoritat judicial competent, sense 
perjudici de la modificació judicial a instància de la persona concernida o de qui li 
presta l’assistència, per tal d’adaptar-les a la nova normativa.

Disposició transitòria segona. Revisió de les mesures judicials en vigor
1. A partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, la tutela, la curatela i la 

potestat parental prorrogada o rehabilitada, regulades per les disposicions del tí-
tol II del llibre segon del Codi civil de Catalunya, no es poden constituir en relació 
amb les persones majors d’edat.

2. Les tuteles, les curateles i les potestats parentals prorrogades o rehabilitades 
constituïdes amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei es mantenen 
fins la revisió a què fan referència els apartats 3 i 4.

3. Les persones amb la capacitat modificada judicialment, els progenitors que 
tenen la potestat parental prorrogada o rehabilitada i les persones que exerceixen 
càrrecs tutelars o de curatela poden sol·licitar en qualsevol moment la revisió de les 
mesures que s’hagin establert per tal d’adaptar-les a la supressió de la modificació 
judicial de la capacitat i aplicar-hi, si s’escau, el règim d’assistència que regulen els 
articles 226-1 a 226-8 del Codi civil de Catalunya. La revisió de les mesures s’ha de 
fer en el termini màxim d’un any des de la sol·licitud.

4. En cas que no hi hagi la sol·licitud esmentada a l’apartat 3, la revisió l’ha de fer 
d’ofici l’autoritat judicial, o a instància del ministeri fiscal, en un termini màxim de 
tres anys des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei.

5. Les persones que han estat declarades judicialment pròdigues i les que n’exer-
ceixen la curatela poden demanar, en qualsevol moment, l’extinció de la curatela. 
El que estableixen els articles 223-1 a 223-10 del Codi civil de Catalunya es manté 
i regeix fins a l’extinció de la curatela.
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Disposició transitòria tercera. Delacions fetes per la persona mateixa
1. Les delacions fetes per la persona mateixa per al cas de modificació judicial 

de la capacitat mantenen llur eficàcia i s’apliquen, si escau, en cas que es demani el 
nomenament d’una persona perquè assisteixi l’atorgant en l’exercici de la seva capa-
citat jurídica.

2. S’aplica a aquestes delacions el que estableix l’article 226-3 del Codi civil de 
Catalunya.

Disposicions finals

Disposició final primera. Modificació del Decret 188/1994, de 28 de 
juny, de creació de la Comissió d’Assessorament i Supervisió de les 
persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela 
de menors o d’incapacitats
1. Es modifica el títol del Decret 188/1994, de 28 de juny, que queda redactat de 

la manera següent: 
«Decret 188/1994, de 28 de juny, de creació de la Comissió d’Assessorament i 

Supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïdes la 
tutela de menors o mesures de suports a les persones amb discapacitat en l’exercici 
de la seva capacitat jurídica.»

2. Totes les referències que el Decret 188/1994, de 28 de juny, faci a la Comis-
sió d’Assessorament i Supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre que 
tinguin atribuïda la tutela de menors o d’incapacitats s’han d’entendre fetes a la Co-
missió d’Assessorament i Supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre 
que tinguin atribuides la tutela de menors o mesures de suports a les persones amb 
discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

3. El Decret 188/1994, de 28 de juny, objecte de modificació mitjançant aquest 
Decret llei manté el rang reglamentari de decret a tots els efectes.

Disposició final segona. Modificació del Decret 30/2012, de 13 de març, 
del Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders 
atorgats en previsió d’incapacitat i del Registre de patrimonis protegits

1. Es modifica el títol del Decret 30/2012, de 13 de març, que queda redactat de 
la manera següent: 

«Decret 30/2012, de 13 de març, del Registre de nomenaments no testamentaris 
de suports a la capacitat jurídica i del Registre de patrimonis protegits.»

2. Totes les referències que el Decret 30/2012, de 13 de març, faci al Registre de 
nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d’incapacitat 
s’han d’entendre fetes al Registre de nomenaments no testamentaris de suports a la 
capacitat jurídica.

3. El Decret 30/2012, de 13 de març, objecte de modificació mitjançant aquest 
Decret llei, manté el rang reglamentari de decret a tots els efectes.

Disposició final tercera. Normativa vigent
Totes les referències que la normativa vigent faci a la tutela, la curatela i la potes-

tat parental prorrogada o rehabilitada per a persones majors d’edat, s’ha d’entendre 
que es fan al nou règim de mesures de suport a les persones amb discapacitat que 
estableix aquest Decret llei.

Disposició final quarta. Projecte de llei en matèria de suports a la 
capacitat jurídica de les persones amb discapacitat

En el termini de dotze mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, el Go-
vern ha de presentar un projecte de llei de modificació del Codi civil de Catalunya en 
matèria de suports a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat.
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Disposició final cinquena. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s’apliqui aquest Decret llei coo-

perin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 31 d’agost de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Lourdes Ciu-

ró i Buldó, consellera de Justícia

Antecedents del Decret llei
1. Comunicació al secretari del Govern de l’inici de la tramitació del Projecte de 

decret llei.
2. Memòria justificativa (Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 

13/2008).
3. Informe jurídic.
4. Memòria justificativa complementària.
5. Informe jurídic complementari.
6. Ordre d’inserció al DOGC.
7. Text del Decret llei aprovat a la sessió del Govern de 31 d’agost de 2021.
8. Certificat del secretari del Govern.
9. Decret llei 19/2021, de 31 d’agost, publicat al DOGC 8493, de 02.09.21.

N. de la R.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13867 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 16.09.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 13867)

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

Continuar oferint les actuals bonificacions en l’entrada als espais culturals que 
depenen de la Generalitat de Catalunya, a l’acompanyant d’una persona amb disca-
pacitat que acrediti la seva condició mitjançant la presentació de la targeta acredi-
tativa de la discapacitat.

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

Donar a conèixer aquestes bonificacions existents a totes les persones beneficià-
ries de la targeta acreditativa de la discapacitat i també a través dels mitjans de co-
municació públics.
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Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la Llei 
13/2014, d’accessibilitat
250-00170/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13868 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 16.09.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 13868)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar el Regla-
ment de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el termini de nou me-
sos, des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre les residències de referència per a 
persones grans sordes
250-00171/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13869 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 16.09.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 13869)

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

1.a) Estudiar el nombre de persones residents a les residencies que s’expressen en 
llenguatge de signes per tal de concretar les necessitats en aquest àmbit.

1.b) Impulsar la formació dels professionals dels centres residencials propis per 
que puguin desenvolupar aquest servei als usuaris que ho necessitin.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13870 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 16.09.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 13870)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a actualitzar la Car-
tera de serveis socials 2010-2011 derivada de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials.
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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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13871 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 16.09.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 13871)

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

Cercar, en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta Proposta de reso-
lució, amb el Ministeri de Sanitat i amb l’IMSERSO, un sistema més eficaç en l’in-
tercanvi de dades en l’àmbit de la dependència, que ajusti al nombre de beneficiaris 
reals les dades de què disposen totes dues administracions.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13872 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 16.09.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 13872)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a equiparar les pres-
tacions socials que depenen de la Generalitat de Catalunya de les famílies monoma-
rentals i nombroses.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13873 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 16.09.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 13873)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar, amb caràcter bimestral, 
reunions per a la creació del nou a treballar el model de treball protegit a Catalu-
nya amb representants de totes les entitats del sector, públiques i privades, per tal de 
definir i consensuar un nou model, i que aquest pugui ser aprovat al Parlament de 
Catalunya el COCARMI, entitat representativa reconeguda pel Consell de la Disca-
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pacitat de Catalunya (CODISCAT) establert al Decret 202/2009, de 22 de desembre, 
dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials i 
exigir al Govern de l’Estat els recursos necessaris per fer-ho possible ja que és qui 
té les competències del marc legislatiu, segons s’estableix a Llei General de Drets de 
les Persones amb Discapacitat.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13874 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 16.09.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 13874)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, en el termini de sis mesos 
des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, el tràmit parlamentari del pro-
jecte de Llei de Foment de l’Associacionisme per tal que sigui discutit al Parlament 
de Catalunya.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13875 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 16.09.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 13875)

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

Vetllar perquè les entitats del tercer sector acreditades per a la prestació de ser-
veis d’atenció a la infància i adolescència disposin d’un protocol de prevenció i 
actuació davant situacions de violència, així com també de protocols actualitzats 
d’avaluació de riscos psicosocials dels llocs de treball.

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

Prestar assessorament i acompanyament a les entitats socials que actualment 
gestionen centres de protecció de menors de gestió concertada i delegada, per tal 
que implementin un Protocol de prevenció i acció enfront les situacions de violència 
i les situacions hostils que protegeixi la integritat dels seus treballadors i treballa-
dores, en base al Protocol de prevenció i actuació davant les situacions de vio lència 
als centres de protecció a la infància i l’adolescència, aprovat el 2017, d’aplica-
ció als centres propis de DGAIA.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació del punt 4

Continuar exercint la funció de control de qualitat sobre les entitats que gestio-
nen els centres de protecció de menors de gestió concertada i delegada per tal de ga-
rantir que tinguin actualitzada l’avaluació de riscos psicosocials dels llocs de treball 
i si compleixen les ràtios fixades per la cartera de Serveis Socials.

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

Revisar, com a conseqüència del procés d’avaluació del sistema de protecció, les 
ràtios que s’indiquen a la Cartera de Serveis Socials pel que fa als serveis de protec-
ció a la infància i l’adolescència.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13876 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 16.09.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 13876)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a avançar en el dis-
seny de les polítiques i les negociacions pertinents amb els ens locals, per tal que 
es pugui produir la signatura del Contracte Programa de Serveis Socials 2022-2025 
durant el primer trimestre de l’any 2022.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13877 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 16.09.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 13877)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a, dins del Pla d’es-
tratègia de transformació digital del Departament de Drets Socials, reduir la trami-
tació per al reconeixement de la situació de la dependència.
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Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent i la 
manca d’inversió als municipis i el món local
250-00198/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14175 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 15.09.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 14175)

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

1. Dialogar amb els ajuntaments per a continuar la feina de la Generalitat a l’ho-
ra de que el deute pendent a tresoreria no superi 1 any d’antiguitat i establir un nou 
marc de col·laboració de cara al futur.

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

2. Revertir les retallades Augmentar els recursos en sanitat i els seus serveis de 
aquells destinats a l’atenció primària pendents en els diversos municipis de Catalu-
nya previstos al Pla d’enfortiment de l’Atenció Primària.

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

3. Realitzar un estudi sobre les places de residència i de centres de dia a Catalu-
nya, per tal de fer un mapa de les diferents necessitats territorials.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació i refosa dels punts 4 i 5 en un únic punt 4

4. Impulsar la reactivació del Consell de governs locals, d’acord amb la Llei 
12/2010 del Consell de Governs locals, ens que haurà de debatre i proposar al Par-
lament de Catalunya i al Govern de la Generalitat una proposta de llei de Finança-
ment local.

Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació del punt 6

6. Impulsar Reforçar les mesures per a una política pública d’habitatge que sigui 
ajustada a les necessitats dels municipis de Catalunya, per a l’impuls de la construc-
ció de noves promocions d’habitatge públic.

Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (6)
De modificació del punt 7

7. Dotar econòmicament la Llei de Barris, per tal de recuperar la les actuacions 
d’un nou pla de barris, amb inversió de la Generalitat en aquells barris dels diversos 
municipis, que precisin de més necessitat de regeneració social i urbana.

Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (7)
De modificació del punt 8

8. Implicar els governs locals i pactar amb les Diputacions i entitats municipalis-
tes establint un mecanisme de en la co-governança local de repartiment i gestió dels 
nous fons de recuperació europeus extraordinaris Next Generation-EU per garantir 
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que els municipis rebin el finançament adequat per assolir una justa i equilibrada 
reconstrucció sanitària, social i econòmica al territori.

Proposta de resolució sobre la ronda Sud a Granollers (carretera C-352)
250-00267/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 13390 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup Par-

lamentari 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 
Ronda Sud de Granollers (C-352), per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Ronda Sud de Granollers és una via de quatre carrils que va ser dissenyada 

als anys 80 amb un doble objectiu. Per un costat, connectar l’autovia C-17 amb l’au-
topista de Granollers a Mataró (C-60); per l’altre, desviar el trànsit de pas i de la prò-
pia conurbació granollerina cap a una via més perifèrica que fes la funció d’anella.

El projecte de la Ronda Sud es va elaborar durant els anys 1984 i 1986, tot i que 
no va ser fins al 1989 que la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Ca-
talunya va fer arribar el projecte als ajuntaments afectats. El tram urbà i residencial 
de la Ronda Sud es situa, a l’est, a partir del pont sobre el riu Congost i, a l’oest, fins 
a la rotonda del carrer Esteve Terrades. A partir del desenvolupament del sector de 
Pla de Baix, entre Tres Torres i Can Bassa, i la configuració de l’Avinguda de Marie 
Curie, una part del trànsit que abans circulava per la Ronda Sud es desvia per aques-
ta avinguda pensada per a un trànsit més urbà i pacificat.

Aquests barris de la zona sud de la ciutat són àrees residencials constituïdes per 
habitatges plurifamiliars, molts d’ells d’iniciativa pública i d’organitzacions sindi-
cals, i també per un important nombre de cases unifamiliars. Avui a l’entorn de 
l’àmbit de la Ronda Sud hi viuen 994 habitants, i als barris situats al sud de la ronda, 
Tres Torres i Can Bassa, unes 8.000 persones.

Tot i que la distància entre façanes de la Ronda Sud és de 50 metres, al llarg dels 
anys s’ha anat produint un increment notable del trànsit incidint molt negativament 
sobre la qualitat acústica i atmosfèrica, a la vegada que fa més evident l’efecte bar-
rera entre una part i l’altra de la ciutat. Com és lògic, les queixes veïnals sobre les 
molèsties que causava el trànsit han estat continues.

Una part important de l’ús de la Ronda Sud és la de via escapatòria per no pagar 
el peatge de l’AP-7: més d’un 30% dels vehicles que hi circulen no tenen origen o 
destinació Granollers. De fet, la Ronda Sud és de les poques vies que ha incremen-
tat la intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles en el període 2006-2020, segons es 
reflecteix en els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible de Granollers i dels estudis 
encarregats pel Govern de Catalunya. Avui supera els 30.000 vehicles/dia.

A més, aquesta via suporta un elevat nombre de vehicles pesants, més sorollosos 
i impactant a l’entorn. Molts camions transporten mercaderies perilloses, atesa la 
proximitat d’una estació de mercaderies ferroviàries.

A Granollers la preocupació per la qualitat de l’aire que es respira ha impulsat 
sempre la realització d’informes i mesuraments, sobre les concentracions i la com-
posició de partícules i altres contaminants en el aire i la redacció d’un pla d’actuació 
local per a la millora de la qualitat de l’aire, per prioritzar les actuacions a impulsar 
i aconseguir mesures locals per a la reducció de la contaminació atmosfèrica.
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Des del 31 d’agost de 2021, el Govern d’Espanya ha recuperat la concessió de la 
AP-7 i ha procedit a l’aixecament del peatge, fet que hauria d’alleugerar la càrrega 
de vehicles sobre la C-352.

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. Prohibir el pas de vehicles pesants i els de mercaderies perilloses pel tram cen-

tral i urbà de la Ronda Sud de Granollers C-352 i per la carretera BP-5002, entre la 
carretera Interpolar C-35 i la Ronda Sud C-352, desviant el trànsit dels mateixos per 
vies alternatives preferentment l’AP-7, ja lliure de peatge.

2. Instal·lar càmeres de lectura de matricules, per sancionar els vehicles pesants 
i els de mercaderies perilloses que no respectin aquesta prohibició.

3. Cercar instruments de col·laboració per establir i finançar mesures per mini-
mitzar l’impacte en la qualitat ambiental (acústica i atmosfèrica) en les noves cons-
truccions i en les existents d’aquesta zona.

Palau del Parlament, 31 d’agost de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’ajornament, davant la greu i continuada 
situació de pandèmia i de crisi econòmica, de l’entrada en vigor de 
l’impost propi d’emissions de CO2

250-00268/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Joan García González, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para seguir apla-
zando, ante la grave y continuada situación de pandemia y de crisis económica, la 
entrada en vigor del impuesto propio de emisiones de CO2, para que sea sustanciada 
ante la Comissió d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Grupo Parlamentario de Ciutadans defendió ante la Comisión de Economía y 

Hacienda de este Parlament, en fecha de 14 de julio de 2021, una propuesta de reso-
lución para aplazar, ante la situación de pandemia, la puesta en marcha del impuesto 
propio de emisiones de CO2 (250-00005/13). Esta iniciativa fue rechazada.

El argumento fundamental que apoyaba dicha propuesta de resolución era muy 
claro y, al mismo tiempo, muy contundente. La crisis económica causada por la pan-
demia, que ha reducido el PIB de Cataluña en un 9% y ha elevado el desempleo al 
14%, está muy lejos de haber sido superada; por este motivo, en un contexto de caída 
en picado de la renta de las familias y de dificultades sin fin para los autónomos y 
las empresas, no es el momento para cargar en sus bolsillos un nuevo impuesto, que 
sólo empeorará la ya difícil situación económica que viven y sufren.

A lo anterior hay que añadir que el citado impuesto no es en verdad un impuesto 
verde, por mucho que pretenda disfrazarse así. Se trata de una figura impositiva mal 
diseñada, que no es ni progresiva, ni equitativa, ni justa y que no está estructurada 
para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. No incentiva una menor 
contaminación, al no guardar la imprescindible correlación entre la cuota a pagar 
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y los efectos contaminantes del uso del vehículo, dado que las familias, los autóno-
mos y las empresas pagarán la misma cuota independientemente de los kilómetros 
que recorran o del combustible que utilicen. Y estarán más penalizadas aquellas 
familias de rentas bajas que no pueden permitirse el lujo de cambiar de vehículo, 
pero que tampoco tienen una alternativa medianamente viable de transporte públi-
co, cosa que es todavía más sangrante en el ámbito rural, donde muchas veces las 
alternativas al vehículo privado son inexistentes.

Este impuesto, que fue aprobado en la Ley de Acompañamiento de 2020, ya fue 
objeto de un aplazamiento de su entrada en vigor en virtud del Decret llei 33/2020, 
de 30 de setembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre les emissions de 
diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de l’impost sobre les estades 
en establiments turístics, i en l’àmbit pressupostari i administratiu. Este decreto ley, 
que fue convalidado por el Pleno del Parlament en la sesión del 21 de octubre de 
2020, constituye una prueba inequívoca de que el Govern era consciente de que la 
calamitosa situación económica no aconsejaba poner en vigor dicho impuesto.

Dado que la situación económica sigue siendo igual de difícil, y que la incipiente 
recuperación es muy lenta y frágil, asistimos con asombro y estupor al anuncio del 
Govern de que este impuesto ha entrado en vigor el 1 de septiembre de 2021.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a que deje sin efec-

to el Impuesto de Emisiones de Dióxido de Carbono de los Vehículos de Tracción 
Mecánica devengado en los ejercicios 2020 y 2021, declare extinguida la obligación 
tributaria para los sujetos pasivos de dicho impuesto, y ordene a la Agència Tribu-
tària de Catalunya que devuelva de oficio a los contribuyentes las cantidades que 
haya ingresado por este concepto con los intereses que correspondan.

Palacio del Parlamento, 1 de septiembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Joan García González, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’increment de la presència policial als 
barris de Tarragona
250-00269/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para el incremen-
to de la presencia policial en los distintos barrios de la ciudad de Tarragona, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La ciudad de Tarragona se caracteriza por la dispersión de los diversos núcleos 

urbanos que la integran, lo que hace que los distintos barrios se extiendan por buena 
parte del territorio correspondiente al término municipal, con una separación física 
notable entre ellos.

En los últimos meses se ha venido produciendo un incremento paulatino de la 
sensación de inseguridad por parte de los vecinos de la ciudad, especialmente en 
los núcleos periféricos de la zona de poniente. Algunas asociaciones de vecinos, 
como la del barrio de Bonavista, han solicitado de forma reiterada el incremento de 
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presencia policial para paliar la sensación de inseguridad, justificada por determi-
nados actos delictivos que han generado situaciones de preocupación y alarma en 
la ciudadanía. Entre estos actos delictivos, cabe destacar el atraco y las heridas por 
arma blanca que sufrió a mediados del pasado mes de julio una mujer en el barrio 
de Bonavista, cuando salía de su domicilio a primera hora de la mañana para incor-
porarse a su centro de trabajo.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a coordinarse con 

el Ayuntamiento de Tarragona, en el ámbito de la Junta de Seguridad Local, para 
mantener e incrementar la presencia policial en los distintos barrios de la ciudad. 
Esta presencia policial no debe limitarse a la aparición esporádica de vehículos po-
liciales, sino que debe consistir en la presencia efectiva de operativos de seguridad 
ciudadana, tanto de Mossos d’Esquadra como de Guardia Urbana de Tarragona, que 
estén en contacto con los vecinos para obtener, in situ y de primera mano, informa-
ción relevante sobre la seguridad.

Palacio del Parlamento, 2 de septiembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la declaració de zones afectades 
greument per una emergència de protecció civil al sud de Tarragona
250-00271/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 13683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución relativa a declarar zonas afectadas gravemente 
por una emergencia de protección civil en el Sur de Tarragona, para que sea sustan-
ciada ante el Pleno del Parlamento, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Durante los días 31 de agosto y 1 de septiembre, el sur de Tarragona y el nor-

te de Castellón, concretamente las comarcas catalanas del Baix Ebre y Montsià así 
como a la castellonense del Baix Maestrat, han sufrido los efectos catastróficos de 
la DANA. Una auténtica catástrofe en una zona suficientemente castigada y abando-
nada desde hace décadas por las instituciones autonómicas y nacionales.

Alcanar, Sant Carles de la Ràpita y Vinarós, son algunos de los municipios más 
afectados. Allí, las lluvias torrenciales han provocado importantes daños en calles, 
carreteras, casas y vehículos. Muchos comercios y empresas también han sufrido las 
consecuencias de la gota fría.

Hasta 240 litros por metro cuadrado en sólo 2 horas, fue lo que registró el pasa-
do día 2 de septiembre la DANA en Alcanar. Un auténtico diluvio que convirtió las 
calles del pueblo en ríos y obligó a cortar carreteras y líneas férreas en toda el área 
antes citada.

El valiente y descomunal trabajo de nuestros bomberos (profesionales y volunta-
rios), además de los equipos de protección civil, fuerzas de seguridad, destacamen-
tos militares y la solidaridad vecinal, han paliado con gran esfuerzo que la calami-
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dad fuese a más, evitando a toda costa los daños personales, pero sin poder evitar 
los grandes daños materiales.

Creemos que es necesario y sensato solicitar que estas comarcas del sur de Ta-
rragona sean declaradas como «zona afectada gravemente por una emergencia de 
protección civil» de acuerdo con la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional 
de Protección Civil.

Es necesario que todas las administraciones públicas colaboren para restablecer 
el descomunal daño sufrido. La declaración de «zona afectada gravemente por una 
emergencia de protección civil» permitiría a los afectados abrir la puerta a la recep-
ción de ayudas económicas tanto a particulares, como a empresas y administracio-
nes locales, para minimizar el impacto producido por las inundaciones en esta zona 
de Cataluña y de la Comunidad Valenciana.

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. Declarar a las comarcas afectadas por la DANA en el sur de Tarragona 

como «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil», al am-
paro del artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Pro-
tección Civil.

Segundo. Felicitar públicamente a los agentes de bomberos, protección civil, 
agentes rurales, fuerzas de seguridad y destacamentos militares que han participado 
en las tareas de emergencia para paliar los efectos de la DANA.

Palacio del Parlamento, 3 de septiembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX

Proposta de resolució sobre la recuperació de l’activitat castellera i 
de la cultura popular i tradicional
250-00272/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 13815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

lamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la recupera-
ció de l’activitat castellera i de la cultura popular i tradicional, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Covid 19 ha afectat molt negativament totes les activitats humanes i la pròpia 

vida, malgrat tot, els governs dels diversos països han anat plantejant diverses for-
mes de recuperació de l’activitat econòmica, social i cultural, amb les restriccions 
necessàries per a la salut pública.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha menyspreat, en aquesta recuperació, 
la cultura popular i tradicional en la que participen milers d’associacions i desenes 
de milers de persones del nostre país. Així, les mesures adoptades pel Govern de la 
Generalitat han permès recuperar la majoria d’activitats econòmiques, esportives i 
religioses, en canvi, han deixat a l’estacada la cultura, en general, i la cultura popu-
lar i tradicional. Avui a Catalunya es poden reunir desenes de persones en una es-
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glésia o desenes de milers en un camp de futbol, en canvi, no es poden ajuntar unes 
desenes de persones per assajar i fer castells.

Les normes restrictives dictades pel Govern de la Generalitat han paralitzat de 
fet moltes de les activitats de la cultura popular i tradicional, especialment, la de les 
colles castelleres que son Patrimoni immaterial de la Humanitat per la UNESCO. 
El malestar generat entre aquestes, ha esclatat a la Festa Major de Vilafranca del Pe-
nedès quan, amb motiu de la Diada de Sant Fèlix, el 30 d’agost, quatre de les colles 
més grans del nostre país (Vella i Jove dels Xiquets Valls, Jove del Xiquets de Tar-
ragona i Castellers de Vilafranca) es van negar a aixecar els pilars de cinc amb vint-
i-cinc persones a la pinya permeses pel Procicat (quan per Sant Joan a Valls s’havia 
permès una pinya de cinquanta persones) i van manifestar en una roda de premsa el 
seu malestar vers el Govern de la Generalitat.

Les colles castelleres urgeixen a la Generalitat a definir un protocol que perme-
ti fer castells sense límit de persones i amb les mesures sanitàries necessàries, tal 
i com s’ha fet en d’altres àmbits. Les colles de Vilafranca, Valls i Tarragona «han 
criticat durament que se’ls hagi vetat la diada simbòlica que es volia celebrar aquest 
dilluns, amb pilars de 5 amb grups de 50 persones, mentre a les nits proliferen les 
aglomeracions i ‘botellons’ als carrers».

Catalunya necessita que, en el marc de les mesures necessàries de protecció sani-
tària, la cultura popular i tradicional torni a recuperar el vol i, necessita, que el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya, atenent a les característiques específiques dels 
castells, els doti d’un pla que els permeti seguir desenvolupant amb seguretat física i 
sanitària les seves activitats, tant en els assajos, com en les exhibicions (mascaretes, 
test d’antígens, vacunació...). La cultura és segura i fer castells, també.

Cal posar fi a aquesta dualitat d’un Govern que s’omple la boca dels valors de 
país de la cultura popular i tradicional i que posa com exemple internacional de la 
catalanitat el fet casteller; però que, per contra, no ha adoptat mesures eficaces que 
permetin la recuperació de la seves activitats, perquè la normativa actual fa inviable 
la pràctica dels castells.

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. Dotar a la cultura popular i tradicional d’un Pla de represa de la seva activitat 

que permeti a les entitats desenvolupar amb garanties sanitàries la seva activitat.
2. Elaborar un protocol específic atenent les característiques específiques dels 

castells per a que les Colles Castelleres puguin desenvolupar les seves activitats amb 
garanties i, que el crit d’alerta de la diada de Sant Fèlix a Vilafranca, sigui un punt 
d’inflexió per a que les properes diades castelleres (Mercadal a Reus, Santa Tecla a 
Tarragona, Santa Úrsula a Valls i Tots Sants a Vilafranca), puguin desenvolupar-se 
de forma més eficient.

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Jessica González Herrera, diputada, GP ECP
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Proposta de resolució sobre el principi de no-discriminació per 
motius lingüístics en el repartiment d’exàmens de les proves d’accés 
a la universitat
250-00273/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 13880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución a favor del principio de no discrimi-
nación por motivos lingüísticos en el reparto de exámenes de las PAU, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las pruebas de acceso a la universidad (PAU) son cruciales para el futuro aca-

démico de los alumnos catalanes que se presentan, debiéndose realizar escrupulo-
samente en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación que pueda 
influir negativamente en su resultado.

Por Resolución EMC/990/2021, de 7 de abril, de la Secretaria General del Con-
sell Interuniversitari de Catalunya se hizo público el calendario de inscripción y 
realización de las pruebas de acceso a las universidades de Cataluña del año 2021, 
estableciéndose la Prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universi-
dad (PAU) en convocatoria ordinaria los días 8, 9, 10 y de junio, y en convocatoria 
extraordinaria los días 7, 8 y 9 de septiembre.

Asimismo, el Consell Interuniversitari de Catalunya, como cada año, ha dictado 
unas instrucciones a los vocales de los Tribunales de Selectividad obligándoles, en 
su punto 1.2.2, a repartir los modelos de examen en catalán y solo en el caso de que 
algún alumno lo solicite, podrá entregarse el ejemplar del examen en español. Ade-
más, deberán hacer constar en informe cuántos se entregan en español: «Repartir 
primer els enunciats d’examen en català i, només si algun alumne ho demana, do-
nar-li la versió en castellà i recuperar la versió en català. A efectes estadístics, cal fer 
constar en l’informe quants se’n lliuren, en castellà, sense identificar els alumnes.»

Sin embargo, el día previo al inicio de las PAU, por auto de 7 de junio de 2021 de 
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña, se acordó que los exámenes de selectividad se deberán 
entregar en catalán, español y aranés para que cada alumno, de forma individual, 
tenga la opción de escoger el idioma que prefiera, suspendiendo de forma cautelar el 
artículo discriminatorio 1.2.2 de las citadas instrucciones del Consell Interuniversi-
tari de Catalunya. Además, establecía: «La elección de la lengua de los enunciados 
del examen no puede venir determinada por la Administración y, en su lugar, debe-
rán estar disponibles en las tres lenguas cooficiales y se ofrecerá de forma individual 
al alumno la opción de escogerlos en el idioma oficial que estime».

También se ordenaba requerir a la presidenta y al secretario del Consell Interuni-
versitari de Catalunya, Gemma Geis i Carreras y Josep Ribas i Seix respectivamen-
te, mediante la notificación de la resolución, para que dispusieran lo necesario para 
la ejecución del auto. Lamentablemente, ni la presidenta ni el secretario han dictado 
ninguna resolución para adoptar las medidas necesarias y dar cumplimiento al auto 
de medidas cautelares urgentes. Por el contrario, la Sra. Gemma Geis compareció 
en rueda de prensa la tarde del día 7 de junio, acompañada por el Sr. Josep Ribas, 
indicando que «la selectivitat no es toca».

Ante la inexistencia de instrucciones para la ejecución del auto de 7 de junio en 
algunos Tribunales de las PAU se han colgado folios en el aula informando a los 

Fascicle segon
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alumnos que estaban a su disposición los exámenes en las distintas lenguas coofi-
ciales, mientras que la Oficina de Acceso a la Universidad ha enviado a los alumnos 
un mensaje indicando que podían pedir las pruebas en cualquiera de las lenguas 
oficiales. Asimismo, en la entrada de algún Tribunal se preguntaba a cada alumno 
si estaba conforme con recibir el enunciado de los exámenes en catalán, anotando 
a continuación su nombre para, posteriormente, ir a buscar ejemplares en español, 
produciéndose demoras de hasta 10 minutos en el inicio de las pruebas en la Facul-
tad de Farmacia de la UB. En otros Tribunales, de forma tendenciosa, se ha pedido 
levantar la mano a los alumnos a los que les va bien recibir las pruebas en catalán y 
a los que las necesitan en español.

En definitiva, tras las prácticas expuestas resulta obvio que la identidad del alum-
no en la elección del modelo de examen en español queda desvelada, implicando la 
pérdida de libertad en la elección de la prueba al significarse, y que se sigue dando 
preferencia a una de las lenguas oficiales sobre las otras dos. Es decir, la petición 
expresa y la contabilización del número de exámenes entregados en español es una 
clara discriminación que obstaculiza que el alumno elija el español para responder 
los exámenes.

Sin embargo, muy recientemente, en un auto de 3 de septiembre el TSJC advier-
te al Consell Interuniversitari de Cataluña que las instrucciones a los tribunales de 
las PAU dando preferencia a la entrega a los alumnos de los exámenes en catalán 
quedaron suspendidas. Así pues, requiere a la presidenta y al secretario del Consell 
Interuniversitari que dicten nuevas instrucciones a los presidentes de los tribunales 
de las PAU en la convocatoria extraordinaria de septiembre, para que no se identi-
fiquen a los alumnos, cualquiera que haya sido su opción lingüística ni se anote la 
elegida. Asimismo, se deberán entregar a los alumnos un único ejemplar con los 
idiomas oficiales o bien, en el momento del reparto, entregar al alumno el ejemplar 
de su elección para lo que deberán ofrecerles los ejercicios en las tres lenguas.

La Constitución española proclama en su preámbulo: «...Proteger a todos los es-
pañoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas 
y tradiciones, lenguas e instituciones...». Concretamente, la libertad en el uso de las 
lenguas oficiales en toda España es un principio básico de nuestro ordenamiento ju-
rídico. El artículo 3 de la Constitución española reconoce que «1. El castellano es la 
lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla 
y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las 
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos». Además, el 
artículo 14 de la Constitución proclama: «Los españoles son iguales ante la ley, sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Asimismo, el artículo 6 del Estatut d’Autonomia de Cataluña proclama que «El 
catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua 
oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos len-
guas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas. Los 
poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar 
el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 32, no puede haber discriminación por el uso de una u otra 
lengua». Además, el artículo 1 de la Llei 1/1998 de política lingüística expresa: «Dar 
efectividad al uso oficial del catalán y del castellano, sin ninguna discriminación 
para los ciudadanos y ciudadanas».

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. Exigir a la presidenta y al secretario general del Consell Interuniversi-

tari de Catalunya que cumpla el auto de 7 de junio de 2021 de la Sección Quinta de 
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la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña, que acordó que los exámenes de selectividad se deberán entregar en catalán, 
español y aranés en el Valle de Arán para que cada alumno, de forma individual, 
tenga la opción de escoger el idioma que prefiera, eliminando el articulo discrimi-
natorio 1.2.2 (Exàmens).

Segundo. Exigir a la presidenta y al secretario general del Consell Interuniversi-
tari de Catalunya que dicten nuevas instrucciones a los presidentes de los tribunales 
de las PAU en la convocatoria extraordinaria de septiembre, para que no se identi-
fiquen a los alumnos, cualquiera que haya sido su opción lingüística ni se anote la 
elegida, en cumplimiento del auto de 3 de septiembre de 2021 de la Sección Quinta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña.

Tercero. Garantizar que el Consell Interuniversitari de Catalunya adopte las me-
didas oportunas para que los tribunales de las PAU repartan los enunciados de los 
exámenes en catalán, español y aranés en el Valle de Arán o bien, en el momento del 
reparto, entreguen al alumno el ejemplar en el idioma de su elección, excepto en los 
exámenes de Lengua catalana y literatura, Literatura catalana, Lengua castellana y 
literatura, Literatura castellana y Lengua extranjera, a los alumnos que participen en 
las pruebas de acceso a la universidad (PAU) durante los días 7, 8 y 9 de septiembre 
de 2021(convocatoria extraordinaria).

Palacio del Parlamento, 7 de septiembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre el foment de la formació professional dual
250-00274/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 13897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Joan García González, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para el fomento 
de la Formación Profesional Dual, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Em-
presa i Treball, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Durante años hemos estado insistiendo en que la alternativa de la Formación 

Profesional, y más en concreto la Dual, debía ser un eje troncal de nuestro sistema 
educativo. Un sistema educativo que preparase a nuestros jóvenes para afrontar en-
tornos cada vez más competitivos y que exigen capacidades y destrezas cada vez 
más complejas.

La Formación Profesional ha sido y es una de las mejores palancas formativas 
para que los jóvenes accedan al mercado laboral y para que accedan, además, pu-
diendo optar a empleos de calidad y bien remunerados.

La Formación Profesional Dual ha sido un claro ejemplo en un buen número de 
países para que las empresas puedan contar con trabajadores cualificados formados 
a partir de las propias necesidades de la empresa, consolidando futuras relaciones 
laborales, demostrando que el esfuerzo formativo se gratifica con empleos de cali-
dad y de larga duración.
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Todo parece ser ventajas, está a nuestra disposición un buen sistema de forma-
ción y se ha conseguido generar una demanda de formación especializada impor-
tante y se cuenta con un amplio consenso para desarrollar políticas en este sentido. 
No obstante, la administración competente, en este caso el Govern, como siempre 
atendiendo a sus propios intereses, que están en las antípodas de los que son nece-
sarios para la ciudadanía, no ha hecho los deberes.

El Govern, acostumbrado a lanzar mensajes puramente propagandísticos y que 
no tienen una mayor trascendencia y pervivencia que la de la campaña publicitaria 
de la que se alimentan, no ha tenido en cuenta el verdadero alcance de promocionar 
un buen sistema para un cada vez mayor número de nuestros jóvenes.

El Govern no ha sabido gestionar la previsible demanda de este tipo de estudios 
y se ha encontrado que, este año, la demanda ha superado con creces a la oferta dis-
ponible. Atrás han quedado las campañas bienintencionadas de los «174 grados», 
tan atrás como los mensajes del president Aragonés dejando «el futuro en manos de 
los jóvenes».

El futuro estará en manos de los jóvenes, pero el presente está en nuestras ma-
nos y no se está haciendo lo suficiente para que ese futuro genere expectativas de 
calidad de empleo, remuneraciones adecuadas, seguridad, que les permitan tener 
una adecuada capacidad para emanciparse; en definitiva, que les permita integrarse 
en nuestra sociedad como adultos responsables con todos sus derechos y obligacio-
nes y que ayuden con su contribución a una mejora constante de nuestro estado del 
bienestar.

La mejora de nuestra economía pasa, ineluctablemente, por una mejora de la pro-
ductividad y de la competitividad y esas mejoras no pueden realizarse sin contar con 
una base amplia de profesionales bien formados.

No basta con decir que se apoya la Formación Profesional; hay que analizar las 
tendencias del mercado de trabajo, realizar la correcta difusión de los grados dispo-
nibles y los de nueva creación en función de las demandas de los alumnos y, sobre 
todo, dotar presupuestariamente, de forma inequívoca y suficiente, a la Formación 
Profesional y en concreto a la Dual.

Nuestro particular sistema productivo, basado en PYMES y microempresas, no 
facilita la introducción de esta metodología formativa, por lo que es necesaria la 
total implicación de las administraciones para su correcto y adecuado desarrollo.

El presupuesto destinado por la Conselleria d’Educació para el impulso de la 
nueva FP durante el periodo 2018–2021 y destinado a inversiones específicas en 
FP es de 27 millones de euros, es decir, 6,75 millones anuales, teniendo en cuenta, 
además que estos fondos se prevé que se cofinancien con el Fondo Social Europeo 
y con el convenio con el SOC. Teniendo en cuenta que el presupuesto total de la 
Conselleria es de casi 6.000 millones, podemos apreciar el escaso interés real del 
Govern en la materia.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Constituir una mesa de trabajo que incluya instituciones, agentes sociales y 

Administración para el análisis y desarrollo de nuevas titulaciones para la Forma-
ción Profesional y la definición de nuevos currículos formativos.

2. Adecuar la partida presupuestaria de los presupuestos de la Generalitat, para 
2022 y siguientes, destinada a la Formación Profesional a la actual demanda forma-
tiva, con un incremento significativo de la cuantía destinada de, como mínimo, un 
50% respecto de la cantidad anual actual.

3. Realizar, en un plazo de seis meses, un análisis de las necesidades de perfiles 
profesionales indispensables en base a los programas que se prevé impulsar a partir 
de los proyectos aprobados en el programa Next Generation.
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4. Incrementar significativamente, de cara al curso 2022-2023, la oferta de gra-
dos y en especial de especialidades vinculadas a la Formación Profesional Dual.

5. Potenciar el aprendizaje empírico mediante metodología SEFED, pruebas pi-
loto e itinerarios de Formación Profesional Dual.

6. Ayudar a las microempresas y las PYMES, que constituyen una parte muy im-
portante de la economía catalana y que son las empresas con mayores dificultades 
para acceder a la Formación Profesional Dual por falta de recursos económicos y 
disponibilidad de tiempo, a participar en ella.

7. Continuar facilitando la inserción en la Formación Profesional Dual de deter-
minadas personas con dificultades para acceder al mercado laboral y potenciar los 
diferentes programas de inserción, con la activación de nuevos mecanismos, tales 
como: 

a) Estudiar la bonificación de un porcentaje de la remuneración mensual de los 
alumnos desempleados mayores de cuarenta y cinco años que sigan la Formación 
Profesional Dual, con el objetivo de fomentar la inclusión de personas que se quie-
ren reciclar y reorientar profesionalmente.

b) Estudiar la bonificación de un porcentaje de la remuneración de alumnos con 
necesidades educativas especiales.

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Joan García González, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la transparència en la despesa i la 
limitació de les contractacions externes de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
250-00275/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 14053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la transpa-
rencia en el gasto de la CCMA y para la limitación de sus contrataciones externas, 
para que sea sustanciada ante la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los medios de comunicación públicos catalanes están bajo seria amenaza. Posi-

blemente los equipos fundadores de Catalunya Ràdio y de TV3 jamás imaginaron, 
ni el virulento uso espurio que acabaría dándose a estos medios de comunicación, 
convertidos en arietes de la ruptura institucional y social, ni cómo estos abusos lle-
garían a abrir dentro de la sociedad catalana un trágico debate sobre si estos me-
dios son profesional y democráticamente recuperables, o si la única alternativa es 
su cierre. Cada vez son más los catalanes que no entienden, ni aceptan, la ingente 
cantidad de recursos públicos desviados no a hacer información, sino propaganda. 
Una propaganda tan agresiva y excluyente, que ya ni con los propios profesionales 
de TV3 y Catalunya Ràdio se puede contar para satisfacer las exigencias de las éli-
tes extractivas y cada vez más voraces del procés.

Hace tiempo que, para eludir el más elemental control deontológico, la mayor 
parte de la propaganda procesista la vehiculan programas de contratación externa, 
con colaboradores que no rinden cuentas ante nadie, ni de los mensajes de odio que 
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lanzan, ni de lo que cobran por lanzarlos. La transparencia brilla por su ausencia y 
cuando este Parlamento llega a tener conocimiento de irregularidades tales como 
la contratación pública de productoras privadas de notoria mala praxis y hasta in-
mersas en procesos penales de no poca gravedad (Mediapro), o el uso arbitrario de 
fondos Covid para financiar programas como el Polònia, ya se está ante hechos con-
sumados difícilmente reparables. El daño ya está hecho.

La actual situación de interinidad y precariedad de los órganos rectores de la 
CCMA (con mandatos caducados y con altos responsables pendientes de responder 
de graves delitos) no debe ser excusa para prolongar el caos y la arbitrariedad. Tam-
poco la limpieza de los medios de comunicación públicos catalanes puede ser por 
más tiempo moneda de cambio entre aquellos partidos y grupos de presión que as-
piran a repartirse un pastel político y publicitario que se ha convertido en un saqueo 
sistemático de las arcas públicas y en una burla a la democracia.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Vetar expresamente destinar fondos europeos o fondos Covid para contrata-

ciones externas de TV3.
2. Exigir transparencia inmediata y total del coste de todas estas contrataciones, 

detallando la remuneración individual de todos los profesionales y colaboradores, 
que deberá ser publicada en el portal de transparencia de la CCMA.

3. Establecer un contrato programa que obligue a la CCMA, que limite su dis-
pendio, con rendición de cuentas trimestral ante la Comisión de Control de la Ac-
tuación de la CCMA.

4. Vetar la contratación de toda empresa externa con cuentas pendientes en la 
justicia, en España o fuera de España.

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la dotació del Parc de Bombers de Rubí, 
Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal amb un camió amb escala
250-00276/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 14089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la dotació d’un ca-
mió escala per al Parc de Bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, en sessió ordinària mantin-

guda el dia 20 de novembre de 2014, va aprovar la resolució 867/X sobre la dotació 
del Parc de Bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès (tram. 250-00966/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. En aquesta resolució, entre d’altres qüestions, s’instava al Govern de la 
Generalitat a dotar el Cos de Bombers de la Generalitat dels recursos materials i for-
matius necessaris per a garantir que podran mantenir el servei de qualitat que han 
prestat fins ara, i es constatava la necessitat de dotar el Parc de Bombers de Rubí - 
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Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal d’un camió escala. Exhaurida la Legislatura, 
el Govern no va fer efectiva la dotació d’aquest camió escala.

Aquesta qüestió va tornar a ser debatuda a la Comissió d’Interior d’aquest Parla-
ment en la sessió del dia 3 de juliol de 2019, en què es va debatre i aprovar la Pro-
posta de resolució 483/XII, sobre la manca de recursos humans i materials al parc 
de bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal (tram. 250-00641/12), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. En el text defini-
tivament aprovat s’instava al Govern de la Generalitat a incrementar la plantilla de 
bombers del parc per a poder garantir un servei efectiu i la seguretat dels bombers, 
i apujar els mínims dels torns de guàrdia a un mínim sis bombers per dia; a renovar 
en el termini de dos mesos tot el material malmès i caducat que encara està en ús en 
aquest parc i a dotar el parc, en compliment de la Resolució 867/X del Parlament 
de Catalunya, d’un camió escala que respongui a la necessitat constatada d’aquest 
vehicle en el parc.

A hores d’ara, després de gairebé set anys des que es va constatar la necessitat 
d’un camió escala en aquest parc de bombers i des que el Parlament de Catalunya 
va demanar al Govern de la Generalitat que actués en conseqüència, encara no s’ha 
dotat aquest recurs que considerem del tot necessari,

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a dotar d’un camió 

escala al parc de bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal, en el ter-
mini màxim de tres mesos a partir de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució.

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre les mesures per a pal·liar la manca 
d’oferta de places de formació professional per al curs 2021-2022
250-00277/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 14090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución para paliar el grave problema de la falta de 
oferta de plazas de Formación Profesional del curso 2021-2022, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió d’Empresa i Treball, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Formación Profesional constituye un itinerario de estudios que se orienta a la 

incorporación al mercado laboral de una manera accesible e inmediata, gracias a 
la adquisición de competencias profesionales, conocimientos de sectores concretos 
y formación de manera cualificada para acceder a diversas profesiones.

Se trata de un itinerario que ha sido reivindicado desde hace tiempo por empre-
sarios, autónomos y confederaciones patronales ante la escasez de profesionales 
cualificados que hay actualmente en ciertos sectores estratégicos y la elevada de-
manda del sector empresarial.

En este curso académico, marcado por la pandemia y una crisis social-económi-
ca acuciante, miles de estudiantes han tenido que decidir sobre su futuro itinerario 
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académico. Resulta evidente que el impacto de la Covid-19 ha influido en la toma de 
decisión y nadie es ajeno a la necesidad de una inserción laboral inmediata de mu-
chos jóvenes. La tasa de paro de jóvenes de entre 16 y 24 años se sitúa alrededor de 
un 34%, según datos del Idescat; desgraciadamente, a esta cifra debemos añadir la 
de miles de personas que se encuentran en situación de ERTE.

Como consecuencia, muchos estudiantes han optado por escoger un itinerario 
con alta empleabilidad, con una relación directa con la empresa y con su adaptación 
al mercado de trabajo como la Formación Profesional.

De hecho, ha existido un aumento progresivo de matriculaciones en FP en toda 
España. En total, el alumnado de enseñanzas de Formación Profesional durante el 
curso 2019-2020 en España fue de 891.505 alumnos, lo que supone un incremento 
en cinco años del 18,6%.

De acuerdo con el calendario de preinscripción del curso 21-22 publicado en la 
web del Departament d’Educació, el plazo para realizar la preinscripción de estu-
dios de FP en grado medio se ha desarrollado entre el 11 y el 17 de mayo de 2021 
y la matriculación del 12 al 16 de julio de 2021. Por su parte, la solicitud de preins-
cripción de FP de grado superior, entre el 25 y el 31 de mayo de 2021 y la matricu-
lación del 19 al 23 de julio de 2021. Desde entonces, el Govern tenía información 
suficiente para conocer y anticiparse ante el exceso de demanda para el número de 
plazas disponibles en centros públicos y concertados. Sin embargo, ha esperado a 
las puertas del inicio escolar para advertir los excesos.

La falta de previsión y la nefasta gestión del Departament d’Educació de la Ge-
neralitat ha provocado este grave desequilibrio. Es de agradecer el incremento de 
publicidad que se ha realizado para promocionar la FP durante la etapa de prema-
trícula, pero no se puede desatender la planificación de los recursos (aulas, personal 
docente). Cualquier observador sabe que en momentos de crisis (paro, ERTE) se 
incrementa el número de personas que quieren estudiar FP para obtener una mayor 
cualificación que les permita acceder al mercado laboral.

Un claro ejemplo de la falta de planificación de la Generalitat y su gestión erráti-
ca es el desajuste entre la oferta y la demanda en el Centro de Formación Profesional 
de Automoción en Martorell, cuya instalación ascendió a 17 millones de euros, fue 
inaugurado en 2015 y desde entonces está infrautilizado por el retraso en la licita-
ción de los servicios educativos.

Desde el mes de julio diversos medios de comunicación han denunciado la previ-
sible falta de plazas de FP para el siguiente curso escolar. Sin embargo, el inicio del 
mes de septiembre ha venido marcado por un titular: 24.000 catalanes se quedarán 
este año sin plaza de FP.

La ineficacia del Govern no solo ha quedado probada por su falta de previsión 
sino también por las soluciones que ha ofrecido ante la gravedad del problema: reu-
bicar alumnos en otras especialidades diferentes a las escogidas y aprobar un pe-
riodo de inscripción extraordinario a menos de una semana de iniciar el curso aca-
démico.

Todo ello comporta un riesgo de desvinculación educativa, incentiva el abandono 
escolar y redunda en un mayor número de jóvenes en situación de desempleo.

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. Asignar el mayor número de plazas posibles en centros de FP concerta-

dos y privados respetando las especialidades escogidas por los estudiantes de forma 
racional y a largo plazo.

Segundo. Rechazar la propuesta de la Generalidad de reubicar a los futuros es-
tudiantes de FP en otras especialidades.



BOPC 110
20 de setembre de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 45 

Tercero. Instar al Departamento de Educación a que impulse los cambios perti-
nentes y planifique una oferta de plazas adecuadas para el curso 2022-2023.

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX

Proposta de resolució sobre la neutralitat de la inspecció educativa
250-00278/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 14134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la neutralidad de la inspección 
educativa, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
El interés superior del niño como un bien jurídico está protegido por el ordena-

miento nacional e internacional: la Convención de los derechos del niño; la Cons-
titución Española; la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, mo-
dificada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, del Sistema de protección a la 
Infancia y a la Adolescencia; la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las 
oportunidades en la infancia y la adolescencia; la Ley 25/2010, de 29 de julio, del 
Libro segundo del Código Civil catalán, relativo a la persona y la familia. Dicha 
protección se incardina en el ámbito de otros derechos e intereses como el derecho 
a la educación.

Cataluña vive desde hace años una situación de anomalía educativa. Las aulas de 
escuelas e institutos se han visto inmersas durante los últimos cuarenta años en un 
proceso de adoctrinamiento partidista e ideológico que ha alcanzado el contenido 
curricular, la lengua en la que se imparten las enseñanzas y los libros de texto. Un 
ejemplo elocuente lo encontramos en las sentencias del Tribunal Superior de Justi-
cia de Cataluña (Sección Quinta), que ha anulado los proyectos lingüísticos de dos 
centros educativos públicos de Barcelona y Abrera porque no contemplan el caste-
llano como lengua vehicular y no reconocen el 25% de enseñanzas curriculares en 
castellano. Ambas resoluciones judiciales reconocen el derecho de los escolares a 
recibir, durante su enseñanza obligatoria, una enseñanza que incluya el castellano 
como lengua vehicular, en porcentajes no inferiores al 25%, mínimo por debajo del 
cual no se puede entender que el uso vehicular de la lengua alcanza la condición de 
normal dentro del sistema.

La Inspección de Educación debe velar por la neutralidad ideológica y política 
en el sistema educativo catalán, ya que es el órgano competente, como autoridad ga-
rante del principio de legalidad y de los derechos constitucionales, para supervisar 
todos los elementos y aspectos del sistema educativo, a fin de asegurar el cumpli-
miento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de 
cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Asimismo, la inspección educativa se fundamenta en un corpus normativo es-
tatal y autonómico que incide en la importancia de la neutralidad, la integridad, la 
imparcialidad, la transparencia, la objetividad, el respeto al orden constitucional y 
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la consecución del interés general, el respeto a los derechos fundamentales y liber-
tades públicas.

Lamentablemente, el sistema actual de inspección ha dejado de ser un órgano 
técnico y administrativo para estar bajo el control de las autoridades políticas y con-
tribuir a la politización de la función inspectora educativa.

En este sentido, la Inspección de Educación ha tenido y tiene limitadas sus com-
petencias. En primer lugar, por la precariedad organizativa del Cuerpo de Inspecto-
res. Durante los años 2002 y 2017, un lapso de 15 años, la Generalidad de Cataluña 
aplazó la convocatoria de oposiciones a la inspección educativa, algo que llegó a ele-
var al 80 % el porcentaje de inspectores de educación que fueron designados de ma-
nera accidental, a través de un concurso de méritos que avalaba la designación libre. 
Este altísimo número de personal inspector accidental «en comisión de servicios» 
necesitaba, a diferencia de los Inspectores por oposición, de la renovación anual por 
parte del Departamento de Educación. Esta situación administrativa les ha restado 
autoridad para actuar con independencia y neutralidad profesional por muchos años.

Sin duda, se debe reducir el número de los nombramientos de inspectores acci-
dentales, ya que tan solo pueden existir por razones de necesidad, de urgencia o para 
el desarrollo de programas de carácter temporal, extraordinario, como así lo esta-
blece la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo del 
2020 que reconoce que las Administraciones Públicas españolas hicieron abuso de 
la temporalidad con la figura de los interinos, que encadenaron contratos temporales 
y cubrieron puestos de trabajo estructurales.

La efectiva implantación del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medi-
das urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, podrían su-
poner la incorporación definitiva de un cuerpo de inspectores en comisión que han 
apoyado al Govern.

Tras la sentencia 234/2016 del Juzgado número 11 de Barcelona, se forzó la con-
vocatoria de elecciones para inspección educativa, que desde entonces hasta el 2021 
se han convocado con una frecuencia bianual. En el año 2017, tras la sentencia judi-
cial, se convocaron 40 plazas, 110 en 2019 y en el año 2021 otras 110 más.

De acuerdo con los datos facilitados por la Revista Supervisión 21, nº 59 (Enero 
2021) hay 250 inspectores de Educación en Cataluña con una tasa de accidentali-
dad del 23%. Es deseable que la tasa de accidentalidad de inspectores sea la menor 
posible y en todo caso inferior a un porcentaje que pudiera establecerse en torno a 
un 20%.

En segundo lugar, la Inspección de Educación tiene limitadas a la práctica sus 
competencias porque la estructura de elección de altos cargos de inspección educa-
tiva está regida por la modalidad de libre designación.

El Decreto 12/2021 de 2 de marzo, de la Inspección de Educación establece que 
los cargos de «Sub-director general de la Inspección de Educación» (art. 11); «Jefe 
de Inspección» (art. 12); «Inspector jefe territorial» (art. 16); «Inspector jefe terri-
torial adjunto e inspector coordinador territorial» (art. 17); «Inspectores coordina-
dores de los ámbitos de especialización» (art. 18) son nombrados por el conseller 
d’Educació por el procedimiento de libre designación y se tienen en cuenta «crite-
rios de méritos y capacidad discrecionalmente apreciados».

Lo anterior amplía la influencia política en los diferentes niveles de estructura 
administrativa y contribuye a contaminar los principios profesionales inherentes a 
la Administración. Esta modalidad confunde la necesaria diferenciación entre los 
principios políticos y profesionales.

En los últimos años, la Educación catalana ha visto mermada su neutralidad 
ideológica. Los Gobiernos de la Generalidad de Cataluña han introducido en las au-
las material curricular con claras alusiones partidarias, políticas y nacionalistas ca-
talanas. El adoctrinamiento ha aparecido entre imposiciones lingüísticas, activismo 
político y tergiversación en materias como la Historia o la Geografía. En algunas 
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escuelas catalanas el alumnado ha realizado tareas y actividades relacionadas con la 
independencia de Cataluña, han sido movilizados para participar en jornadas de pro-
testa política, incluso en algunas clases se han dado charlas de separatismo. En de-
finitiva, la inspección educativa catalana está en las antípodas de lo que debería ser.

De acuerdo con el Dictamen sobre competencias de control público de la edu-
cación en Cataluña en defensa de los derechos de los alumnos y como garantía del 
principio de legalidad emitido por el Inspector Jesus Rul en 2017: «Pese a los casos 
denunciados por los interesados y los conocidos a través de los medios de comu-
nicación, la vía administrativa de los servicios territoriales del Departamento de 
Enseñanza y de la Inspección Educativa no se ha activado. Es más, el comunicado 
emitido por la Subdirección General de la Inspección de Educación de la Genera-
litat de Cataluña afirma que los hechos denunciados por familias y particulares de 
los que han dado noticia los medios de comunicación “no responden a la realidad 
de nuestro sistema educativo y que la labor que realizan los docentes catalanes es 
excelente”. Este pronunciamiento más político que técnico no se corresponde con 
la naturaleza y fines de un órgano administrativo de control de la educación como 
es la Inspección, lo que pone en evidencia su instrumentalización y la pérdida de 
competencia profesional.»

En supuestos como el actual de deslealtad al orden constitucional, la capacidad 
efectiva de acción de la inspección de educación queda reducida y debe verse prote-
gida para que pueda desarrollar su acción con absoluta independencia, neutralidad 
y respeto al orden constitucional.

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. Dotar a la inspección educativa de un estatuto profesional que garantice 

su autonomía profesional, el carácter público de sus producciones –informes, actas, 
requerimientos– y un sistema específico de responsabilidades como órgano de con-
trol público de la educación.

Segundo. Preservar y asegurar la debida independencia de los Inspectores de 
Educación para el desempeño de sus funciones con criterios de neutralidad, impar-
cialidad y rigor en consonancia con los deberes y código ético de la función pública.

Tercero. Defender que la inspección educativa, en el ejercicio de sus funciones, 
salvaguarde la neutralidad e imparcialidad de directivos y docentes mediante el ase-
soramiento, las actas y los requerimientos, para lograr de ese modo que la ideología 
personal de directivos y docentes no se transfiera al orden escolar.

Cuarto. Establecer un sistema de acceso a la Inspección Educativa únicamente 
a base de plazas públicas por oposición, mediante la convocatoria de oposiciones al 
Cuerpo de Inspectores como única vía de acceso.

Palacio del Parlamento, 8 de septiembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX
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Proposta de resolució sobre el projecte de macro parc eòlic marí a la 
Costa Brava nord
250-00279/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 14236 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt, 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 en relació al projecte de Macro Parc Eòlic Marí 
a la Costa Brava Nord, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
Un cop conegut el projecte de Macro Parc Eòlic Marí a la Costa Brava Nord el 

Parlament de Catalunya constata que ens trobem davant d’una agressió sense prece-
dents i de conseqüències irreversibles als valors mediambientals, paisatgístics, so-
cials i econòmics de tot l’Empordà i del país.

Aquest Parlament vol mostrar i argumentar la seva contundent oposició al pro-
jecte. Al mateix temps, és plenament conscient de la urgència i la necessitat del 
canvi de les energies fòssils i nuclears a les renovables. Per la qual cosa, pren com 
a referència els models de Plans de transició energètica com els que ja han aprovat 
Figueres, Roses i d’altres municipis, on aposten per l’aplicació del model de transició 
energètica descentralitzat i participatiu; el qual pugui aportar rendiments directes a 
les empreses i ciutadania del territori, basat, a l’Empordà, principalment per l’obten-
ció d’energia solar en espais de generació en zones ordenades urbanísticament i amb 
el menor impacte ambiental possible, a prop dels grans llocs de consum, al mateix 
temps que amb la constitució de comunitats locals d’ús compartit tal com les pro-
mou la Unió Europea.

La Carta Europea d’Ordenació del Territori defineix aquest concepte com l’ex-
pressió espacial de la política econòmica, social, cultural i ecològica de tota la so-
cietat; i planteja, com a objectius fonamentals de l’ordenació del territori, el desen-
volupament equilibrat de les regions, la millora de la qualitat de vida, la gestió 
responsable dels recursos naturals i la protecció del medi ambient, i la utilització 
racional del territori. Tot això, establint com una de les seves característiques prin-
cipals que ha de ser plenament democràtica i participativa.

El Macro Parc Eòlic Marí destrueix tots aquests principis. El rebuig al projecte 
es basa en els següents motius: 

1. Perquè suposarà la destrucció total del paisatge emblemàtic marítim i terres-
tre de l’Empordà, tal i com el coneixem, i la pèrdua de l’essència d’aquest territori. 
El projecte representarà la desaparició de l’horitzó natural del mar, provocant unes 
dràstiques i irreparables conseqüències des del Cap de Creus, passant pel Golf de 
Roses, la plana Empordanesa i el Montgrí. Bona part dels nuclis urbans de Sant 
Pere Pescador, Empúries, Cadaqués, Roses, Castelló d’Empúries, l’Escala, Torroella 
amb l’Estartit, Pals i Begur quedaran perfectament encarats al macroparc. Les cales 
i paratges de gran interès de tota la Costa Brava Nord, mundialment reconegudes, 
perdran el seu horitzó.

2. Perquè tindrà un enorme impacte visual. Es proposa un macroparc de 18 km 
de llarg davant la costa per 10 km d’ample, i cada un dels 80 aerogeneradors que 
es planteja tindrà una alçada de 258 metres i 236 metres de diàmetre d’aspes (amb 
il·luminació nocturna). També hi haurà 320 macro àncores i el cablejat generant la 
corresponent malla en el fons marí; i un mínim de 40 o 45 km de línia de molt alta 
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tensió travessant el golf, el parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà i la plana fins 
a les subestacions de la MAT.

3. Perquè suposarà un impacte molt negatiu en el medi natural, marí, cultural, 
social i econòmic que són indestriables. El macroparc causarà un gran afectació 
en les migracions locals i estacionals de cetacis i aus marines que hi ha a la zona. 
L’activitat pesquera també patirà un greu perjudici a causa de l’impacte sonor i vi-
sual del macroparc fins el punt que els pescadors asseguren que hauran de plegar. 
L’emplaçament es situa en una zona actualment en reserva de pesca per una gestió 
sostenible dels caladors i el projecte suposarà la pèrdua d’uns caladors històrics molt 
importants d’alevinatge de peix. El sector turístic i nàutic es veuran també molt 
afectats ja que es malmetrà el seu principal actiu que és el paisatge i que, entre els 
seus elements destacats, té la badia de Roses, considerada oficialment de les més 
belles del món. Ens preocupa l’impacte del projecte en l’economia local si tira enda-
vant el que considerem un gran negoci a costa del territori.

4. El projecte impactarà definitivament en l’essència de l’Empordà, patrimoni de 
la cultura i de la història de la mediterrània, que ha inspirat escriptors i artistes ge-
nials que l’han fet universal i immortal.

Per tot això, el Parlament de Catalunya considera que: 
– El fet que l’energia produïda sigui verda, no vol dir que la megainstal·lació in-

dustrial proposada sigui en cap cas sostenible. La proposta del macroparc eòlic marí 
respon a un model d’explotació de les grans multinacionals que controlen el mercat 
de l’energia i venen la producció a l’autopista energètica explotant sense miraments 
el territori. Cl apostar per un model que ha de tendir a la democratització de l’ener-
gia a partir de l’autogeneració adequada a les necessitats i més respectuosa en la 
seva implantació.

– Cal aplicar els Plans de transició energètica de manera coherent als principis 
de respecte pels ecosistemes naturals, la biodiversitat i les persones dins d’ells com 
a part fràgil i alhora destructiva que som. I cal emplaçar els ajuntaments afectats a 
presentar aquests plans de transició energètica.

– Hi ha qui diu que és impossible produir l’energia renovable necessària sense 
aquestes macroinstal·lacions, que és necessari consumir gran quantitat de sòl i amb 
les cobertes dels edificis no en fem prou. Però la solució no són aquestes macro ins-
tal·lacions que no responen a cap planificació i que no respecten cap ordenació racio-
nal; així s’estarien repetint els errors que s’han comès amb els cementiris industrials 
com el Castor, les nuclears i les tèrmiques.

Projectes com el macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord no són l’únic camí 
cap a les energies renovables. Com tampoc ho és la proliferació descontrolada de 
molins sense cap criteri, més enllà que el del negoci que es vol implantar a l’Albe-
ra, l’Anoia, l’Alta Segarra, la Terra Alta, les Garrigues i a moltes altres comarques.

Cal dir SÍ a les energies renovables però NO amb megainstal·lacions com la que 
es projecta a la Costa Brava nord. Abans de comprometre el territori amb projec-
tes tan agressius cal estudiar a fons alternatives de producció energètica que siguin 
viables i sostenibles i que no posin en perill l’economia de la zona i els valors pai-
sagístics i mediambientals que són molt importants per al territori i que ha costat 
tant protegir.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta al Govern perquè traslladi al Ministeri de 

Transició Energètica el rebuig i oposició que genera al territori el projecte de Parc 
Eòlic Marí Tramuntana a l’Empordà.
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2. El Parlament de Catalunya s’oposa al Projecte de Parc Eòlic Marí Tramunta-
na i dona suport a les reivindicacions de la Plataforma Stop Macro Parc Eòlic Marí.

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2021
Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, GP 

CUP-NCG

Proposta de resolució sobre el Centre d’Urgències d’Atenció Primària 
del Centre d’Atenció Primària Mútua de Terrassa, de Rubí
250-00280/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 14305 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
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, presenta 
la Proposta de resolució sobre el CUAP a Rubí al Cap Mútua Terrassa, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 8 d’octubre de 2020, CatSalut va comunicar en el Consell d’Alcaldes del Va-

llès Occidental que el mes de novembre començaria a funcionar a Rubí un CUAP 
al Cap Mútua Terrassa tot i no haver-se parlat la concreció dels serveis ni amb la 
pròpia Mútua.

Ara, es comunica a través de la premsa que no es farà realitat fins al primer se-
mestre del 2021.

Lliurar la gestió d’aquest CUAP a la Mútua de Terrassa, una entitat amb ànim 
de lucre amb les llistes d’espera més llargues de Catalunya i amb una total falta de 
transparència, és contrari a un model de sanitat pública de qualitat.

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. Fer públic el projecte del CUAP de Rubí al Cap Mútua Terrassa, la seva tem-

poralització i el tipus d’instal·lacions, tecnologia, personal i prestacions.
2. Donar compliment a l’acord del Ple Municipal de Rubí que demana una gestió 

100% pública del CAP Mútua de Terrassa i el futur CUAP, amb gestió directe de 
l’ICS, així com garantir els recursos i serveis adequats i dimensionats a les neces-
sitats de la població.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels repartidors 
de les plataformes digitals
250-00281/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 14306 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per unes con-
dicions dignes i estables de les treballadores rider, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Empresa i Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’11 de maig de 2021 el Govern d’Espanya va aprovar, mitjançant Reial Decret 

llei, una reforma de l’Estatut de Treballadors per tal de garantir els drets laborals de 
les persones dedicades al repartiment en l’àmbit de les plataformes digitals, conegut 
com a «Llei Rider».

Aquesta modificació legislativa va entrar en vigor el passat 12 d’agost obligant 
a les empreses dedicades al repartiment a domicili basades en plataformes digi-
tals a donar d’alta com a treballadors i treballadores per compte aliè els repartidors 
d’aquestes empreses, i no com fins ara com a autònoms. D’aquesta manera, els riders 
gaudiran dels drets de les persones treballadores assalariades com vacances paga-
des, prestació d’atur, descansos...

La llei estableix l’obligació per part de les empreses d’informar al comitè d’em-
presa sobre els algoritmes o qualsevol sistema d’Intel·ligència Artificial que afecti la 
presa de decisions que puguin incidir en les condicions de treball.

Malgrat l’entrada en vigor d’aquesta nova llei, algunes empreses han continuat 
contractant els seus treballadors i treballadores en frau de llei via Empresa de Tre-
ball Temporal o amb contractes d’Obra i servei tot i ser llocs de treball estructurals 
no temporals. Així mateix mantenen unes condicions laborals molt precàries plenes 
d’irregularitats.

Els treballadors i treballadores d’una d’aquestes empreses, Glovo, han decidit 
mobilitzar-se i els dies 27, 28 i 29 d’agost van convocar vaga per tal de reivindicar i 
exigir drets laborals bàsics tals com: La contractació indefinida i no de les ETT, una 
millora de la retribució per hores, incrementar el valor del 75% l’hora treballada en 
dies festius i diumenges, complements salarials per dies de pluja i treball nocturn 
equivalents al 25% del preu de l’hora ordinària, garantir els dies de vacances legal-
ment establerts, un temps de descans de 5 minuts per hora de treball, retribuïts com 
a temps efectiu de treball o que les persones repartidores tinguin accés a locals del 
centre de treball, incloent l’ús de lavabos, sales de descans, taquilles, menjadors, 
punts de càrrega elèctrica i la disposició d’aigua de boca.

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. Vetllar, mitjançant la inspecció de treball de la Generalitat de Catalunya, per-

què els treballadors i treballadores riders tinguin unes condicions de treball estables 
i dignes.

2. Perseguir, mitjançant la inspecció de Treball, el frau de contractació, via ETT 
o contractacions com a treballadors autònoms, de treballadors i treballadores riders 
en les empreses de repartiment a domicili.

3. Garantir el compliment del Reial Decret-llei 9/2021, d’11 de maig, pel que es 
modifica el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial De-
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cret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, per a garantir els drets laborals de les per-
sones dedicades al repartiment en l’àmbit de les plataformes digitals, conegut com 
a «Llei Rider» posant els recursos necessaris pel seu desenvolupament i desplega-
ment.

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat; David Cid Colomer, portaveu, 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 15/2021, sobre 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, corresponent a 
l’exercici del 2017
256-00008/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 13920 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 14.09.2021

L’Informe de fiscalització 15/2021, sobre l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 pot ésser con sultat a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició 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 (del 21.09.2021 al 05.10.2021).
Finiment del termini: 06.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.09.2021.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/213489011.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/213489011.pdf
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Procediment per a elegir un senador o senadora que ha de 
representar la Generalitat al Senat
280-00002/13

CANDIDATS A SENADORS PROPOSATS PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Presidència del Parlament
Faig constar que, d’acord amb l’article 174.3 i 4 del Reglament del Parlament i els 

articles 4.5, 5.1 i 8.2 de la Llei 6/2010, del 26 de març, del procediment de designa-
ció dels senadors que representen la Generalitat al Senat, el Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar proposa la designació d’Eva Granados Galiano perquè 
representi la Generalitat al Senat, d’acord amb l’article 61.a de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
410-00002/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 13785 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Polítiques Digitals i Territori
Alta: Eugeni Villalbí Godes
Baixa: Meritxell Serret i Aleu

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00004/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 13781 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Economia i Hisenda
Alta: Julià Fernàndez i Olivares
Baixa: Lluïsa Llop i Fernàndez

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió d’Igualtat i Feminismes
410-00005/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 13782; 13858 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.09.2021

Reg. 13782

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Igualtat i Feminismes
Alta: Ángeles Llive Cruz
Baixa: Pau Morales i Romero

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Reg. 13858

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 48.4 del Reglament del Parlament, comu-
nica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Igualtat i Feminismes
Alta: Josep Riera i Font
Baixa: Francesc de Dalmases i Thió

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Composició de la Comissió d’Acció Climàtica
410-00009/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 13786; 13787 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.09.2021

Reg. 13786

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Acció Climàtica
Alta: Eugeni Villalbí Godes
Baixa: Meritxell Serret i Aleu

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Reg. 13787

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Acció Climàtica
Alta: Anna Torrentà Costa
Baixa: Bartomeu Compte Masmitjà

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural
410-00010/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 13792 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural
Alta: Alba Camps i Roca
Baixa: Engelbert Montalà i Pla

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Composició de la Comissió de Salut
410-00011/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 13783; 13784; 13835 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.09.2021

Reg. 13783

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Salut
Alta: Alba Camps i Roca
Baixa: Najat Driouech Ben Moussa

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Reg. 13784

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Salut
Alta: Ángeles Llive Cruz
Baixa: Ferran Estruch i Torrents

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Reg. 13835

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 48.4 del Reglament del Parlament, comu-
nica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Salut
Alta: Josep Riera i Font
Baixa: Salvador Vergés i Tejero

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió d’Interior
410-00012/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 13788 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 
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Comissió: Comissió d’Interior
Alta: Jaume Butinyà i Sitjà
Baixa: Pau Morales i Romero

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió de Cultura
410-00014/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 13790; 13791 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.09.2021

Reg. 13790

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Cultura
Alta: Anna Torrentà Costa
Baixa: Engelbert Montalà i Pla

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Reg. 13791

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Cultura
Alta: Ferran Estruch i Torrents
Baixa: Mònica Palacín i París

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió de Justícia
410-00015/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 13789 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 
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Comissió: Comissió de Justícia
Alta: Jaume Butinyà i Sitjà
Baixa: Antoni Flores i Ardiaca

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 13793 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Peticions
Alta: Engelbert Montalà i Pla
Baixa: Pau Morales i Romero

Palau del Parlament, 3 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
412-00006/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 13464 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 48.4 del Reglament del Parlament, comu-
nica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals

Alta: Josep Riera i Font
Baixa: Glòria Freixa i Vilardell

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 13213 i 13660 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que el dipu-
tat Joan García González ha estat designat membre i portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans a la Comissió de Polítiques de Joventut.

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Composició de la Comissió de la Infància
411-00002/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 13214 i 13661 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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

amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que la dipu-
tada Anna Grau Arias ha estat designada membre i portaveu del Grup Parlamentari 
de Ciutadans a la Comissió de la Infància.

Palau del Parlament, 30 de juliol de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 1/XIII, per la qual s’aprova el 
Compte general de la Generalitat corresponent al 2016
290-00001/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 14176 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 1/XIII, per la 
qual s’aprova el Compte general de la Generalitat corresponent al 2016 (tram. 290-
00001/13), us trameto, adjunt, l’informe elaborat per la Intervenció General.

Barcelona, 6 de setembre de 2021
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda
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Informe sobre la Resolució 1/XIII del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova el Compte general de la Generalitat corresponent al 2016

En relació al punt 2. de la Resolució 1/XIII on el Parlament de Catalunya insta 
el Govern a seguir les recomanacions de la Sindicatura de Compte exposats a l’In-
forme 29/2018, us comuniquem que de les recomanacions formulades a l’Informe 
29/2018 de la Sindicatura de Comptes sobre el Compte General de la Generalitat 
de Catalunya, a la data d’emissió d’aquest informe s’han solucionat les observacions 
1, 3, 4, 5, 6,7, 8, 10, 11, 12 i 18) i parcialment les 2, 5, 13, 15, 19, 20 i 21, tal com es 
detalla a continuació: 

Observació núm. 1
La normativa catalana vigent en el moment de presentar el Compte general de 

l’exercici 2016 no regulava l’existència d’uns comptes consolidats que recollissin 
tota l’activitat economicofinancera del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 
Així, la IGGC va preparar uns estats agregats del sector públic administratiu Admi-
nistració general de la Generalitat de Catalunya (AGGC), de les entitats autònomes 
de caràcter administratiu(EAA) i el CatSalut però no de la resta d’entitats del sector 
públic incloses en la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 
(LPGC-2015) i prorrogada per al 2016 (vegeu l’apartat 3.1).

Mitjançant l’Ordre HAP/1489/2013, del 18 de juliol, es van aprovar les nor-
mes per a la formulació de comptes anuals consolidats en l’àmbit del sector públic. 
Aquestes normes s’aprovaven com a marc comptable per a totes les administracions 
públiques i eren d’aplicació per al sector públic estatal en el primer exercici iniciat 
l’1 de gener del 2014.

La IGGC ha impulsat les modificacions normatives necessàries per poder adap-
tar-se al nou marc comptable amb l’aprovació de la Llei 5/2017, del 28 de març, de 
mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic, que modifica el 
TRLFPC i amb l’aprovació de l’Ordre VEH/137/2017, del 29 de juny, que aprova 
el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC), 
però aquestes no seran aplicables fins el Compte general dels exercicis 2017 i 2018, 
respectivament.

Resposta
La Sindicatura de Comptes indica que la normativa catalana no regula l’existèn-

cia d’uns comptes consolidats que recullin tota l’activitat economicofinancera del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya i recomana la modificació de la norma-
tiva actual. És per això que en el compte general de 2015 s’agreguen els comptes del 
sector públic administratiu, que són els que han de formar part del Compte General 
elaborat per la Intervenció.

No obstant la modificació dels articles 80,81 i 82 de la Llei de finances públi-
ques introduïda en la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administrati-
ves, financeres i del Sector Públic, amplia l’abast subjectiu del Compte General, que 
ha comportat la progressiva consolidació de la informació pressupostaria i també 
dels comptes comptables de caràcter financer del conjunt d’entitats del sector públic 
de la Generalitat al compte general de l’any 2019 i 2020.

Observació núm. 2
Els estats consolidats referents a la liquidació del pressupost, retuts per la IGGC, 

són el resultat d’agregar els drets i obligacions reconeguts per les entitats que formen 
el perímetre de consolidació i l’eliminació posterior de les operacions recíproques.

La IGGC ha presentat un Balanç i un Compte del resultat economicopatrimonial 
agregat sense tenir en compte cap de les eliminacions pròpies d’un estat consolidat.

Caldria establir un procediment sistemàtic de conciliació dels saldos comptables 
de l’AGGC i els de la resta del sector públic que permetessin presentar uns estats 
consolidats.
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Resposta
A l’empara de la normativa vigent, a l’any 2016 només es va presentar la infor-

mació pressupostària consolidada de les entitats que s’integren en el Compte Ge-
neral, i pel que fa als estats financers es presenta la informació agregada, ateses les 
dificultats tècniques que implicava la consolidació.

La consolidació de la liquidació pressupostària dels ingressos i despeses del con-
junt del perímetre Compte General es va afegir al compte general de l’any 2019 la 
presentació dels estats comptables financers consolidats de l’anomenat sector públic 
administratiu (AGGC, SCS i EEAA). Per a exercicis posteriors es preveu l’elabo-
ració dels estats comptables financers consolidats del perímetre Compte General, i 
finalment la consolidació del conjunt d’entitats consolidables abans del termini de 
cinc anys previst en la disposició transitòria tercera de l’Ordre VEH/6/2019, de 15 
de gener, de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya.

El nou redactat de l’article 81.4 de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
modificat per l’article 97.15 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, fi-
nanceres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les ins-
tal·lacions que incideixen en el medi ambient, estableix que «els comptes anuals 
consolidats del sector públic que cal incorporar al Compte general han d’ésser ela-
borats i enviats per la Intervenció General a la Sindicatura de Comptes abans de l’1 
d’octubre. Per tant de manera anàloga a com fa l’Estat, abans del 31 de juliol es pre-
sentarà a partir de 2020 el compte general que inclourà els comptes anuals de l’Ad-
ministració de la Generalitat i de les entitats que formen part del perímetre definit 
en l’article 80, i amb posterioritat un annex amb els estats comptables consolidats 
pressupostaris i financers a remetre a la Sindicatura abans de l’1 d’octubre.

Observació núm. 3
En referència a la inclusió en el Compte general de la Generalitat dels comptes 

generals de les diputacions provincials establerta per l’article 80.2 del TRLFPC, 
s’ha de tenir present que la disposició addicional quarta de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya de

1979, que disposava que els pressupostos de les diputacions provincials s’havien 
d’unir als de la Generalitat, va ser derogada amb l’entrada en vigor del nou Estatut 
d’autonomia de Catalunya del 2006. El contingut de l’article 80 del TRLFPC estava 
vigent en el moment de la presentació del Compte general de l’exercici 2016 (vegeu 
l’apartat 1.2).

Resposta
En relació a la recomanació de revisar l’article 80.2 de la llei de finances públi-

ques, per tal d’eliminar l’obligació d’incloure els comptes generals de les diputacions 
provincials en el Compte General de la Generalitat, us informem que el nou article 
80 del text refós de la Llei de finances publiques, modificat per la Llei 5/2017, ja no 
integra els comptes generals de les diputacions provincials, i de fet des del compte 
general de 2017 no s’integren.

Observació núm. 4
Les necessitats de finançament de l’exercici 2016 calculades d’acord amb els cri-

teris del sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC), que són els aplica-
bles per avaluar el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, van ser de 
1.974 M€ segons els càlculs de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat 
(IGAE), i suposen un dèficit del 0,93% del producte interior brut (PIB) regional de 
Catalunya davant d’un objectiu del 0,7% (vegeu l’apartat 3.3.1).

Resposta
Cal destacar la gran reducció que aquest 0.93% de dèficit de 2016 representa res-

pecte al dèficit de 2015, que va ser del 2.87%.
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Per altra banda, s’informa que per primer cop la Generalitat va complir el 2017 
l’objectiu de dèficit, situant-se en el 0.56%, quan l’objectiu a assolir era del 0.6% del 
PIB català.

En general el dèficit de la Generalitat s’ha estabilitzat en els darrers exercicis al 
voltant del 0.5%.

Observació núm. 5
L’AGGC i algunes entitats dependents van executar inversions que, pel siste-

ma de finançament utilitzat (sistema d’abonament total del preu o mètode alemany, 
concessions, drets de superfície i arrendaments financers), no van ser imputades als 
pressupostos.

Aquestes operacions no tenen cap efecte comptable pressupostari fins al moment 
d’efectuar els pagaments. No obstant això, seguint els criteris establerts pel SEC pel 
que fa als sistemes d’abonament total del preu o mètode alemany, la inversió exe-
cutada i no pressupostada ha de ser considerada despesa en el càlcul del dèficit no 
financer a l’efecte del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Per a la 
resta de sistemes de finançament, en funció de les condicions fixades i els riscos as-
sumits s’ha de determinar si són una inversió pública o privada.

D’acord amb els criteris establerts pel SEC, la IGAE va ajustar 1.536 M€ en el 
saldo pressupostari de l’exercici 2015 perquè va considerar que determinats drets de 
superfície de l’Administració de la Generalitat, formalitzats en exercicis anteriors, 
havien de ser considerats inversió pública, i també 419 M€ de l’Autoritat del Trans-
port Metropolità (ATM) per considerar que una sèrie de contractes d’arrendament 
de trens eren financers (vegeu l’apartat 4.7.2).

La IGGC no ha inclòs en el seu Balanç les infraestructures i equipaments, que 
havien estat considerats inversió pública, un cop construïts. Anualment la IGGC 
comptabilitza la despesa pel pagament dels lloguers o cànons i inclou la càrrega fu-
tura en l’Estat dels compromisos de despeses d’exercicis futurs.

Resposta
L’any 2018 es van registrar en la comptabilitat financera les inversions en in-

fraestructures i equipaments executades en exercicis anteriors en forma de APP 
(Associacions publico privades). Cal tenir en compte, però, que en els exercicis 
successius i fins a la finalització de cadascun dels contractes, s’ajustarà la despesa 
pressupostària derivada de cada contracte per la part que es consideri imputable a 
l’amortització de l’actiu, segons el model financer calculat per la pròpia IGAE per 
cada operació.

A més, s’han introduït mesures de fiscalització prèvia de qualsevol operació que 
sigui susceptible de ser considerada APP a través de la modificació de l’article 76 bis 
4 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del Sector Públic.

Addicionalment l’any 2020 s’han registrat a la comptabilitat patrimonial de l’Ad-
ministració de la Generalitat com arrendaments financers les inversions en infraes-
tructures i equipaments encarregats per la Generalitat a ICF Equipaments en els exer-
cicis 2005-2012, que fins ara s’havien comptabilitzat com arrendaments operatius.

Observació núm. 6
En l’execució del pressupost d’ingressos del 2016 gestionats pel Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies, els ingressos derivats de la prestació de serveis 
socials finançats mitjançant copagament per 164,91 M€, es van registrar comptable-
ment en el moment del seu cobrament, mentre que el dret s’hauria de liquidar un cop 
prestat el servei i emesa la factura (vegeu l’apartat 4.1.2.3).
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Resposta
En relació a la recomanació de comptabilitzar prèviament al cobrament els in-

gressos de copagament de la prestació de serveis socials, entenem que el procedi-
ment seguit actualment dificulta el seu compliment, atès que aquests ingressos es 
comptabilitzen pressupostàriament en formalització un cop conegut l’import cobrat 
per compte de la Generalitat per part de les entitats concertades, i es reté en el pa-
gament de la corresponent factura del concert.

Observació núm. 7
Atès el caràcter financer de les operacions amb censos emfitèutics, les quotes 

censals pagades anualment per l’AGGC i el CatSalut haurien de registrar-se en els 
capítols 9 i 3 del pressupost de despeses per la part del capital i del cost financer, 
respectivament (vegeu els apartats 4.1.3.5 i 5.1.3.4).

Resposta
Respecte la partida pressupostària d’imputació dels censos emfitèutics és la que 

històricament s’ha aprovat per Llei de pressupostos. A l’any 2018 s’ha computat fi-
nancerament la part d’interessos i amortització per cada cens i no es veu cap incon-
venient que es tingui en compte en l’elaboració de pressupostos futurs la recomana-
ció que es proposa de registrar pressupostàriament en el capítol III els cost financer 
i en el capítol IX l’amortització del cens.

Observació núm. 8
S’han detectat criteris d’enregistrament incorrectes en diverses aplicacions pres-

supostàries: 
a. L’AGGC va liquidar com a transferències de capital ingressos provinents del 

Fons europeu agrícola de garantia (FEAGA) que, per la seva naturalesa de sub-
vencions als preus, s’haurien d’haver enregistrat com a transferències corrents per 
323,08 M€.

D’altra banda, les despeses per transferències corrents del FEAGA es van comp-
tabilitzar com a transferències de capital per 322,12 M€ (vegeu els apartats 4.1.2.7 
i 4.1.3.6).

Resposta
En relació a la incorrecta imputació com ingressos i despeses de capítol VII dels 

fons FEAGA, informem que estem d’acord amb el posicionament de la Sindicatu-
ra, i que en el pressupost del 2017 s’han incorporat als pressupostos inicials de in-
gressos i despeses les dotacions de capítol IV (245 M€) i capítol VII (30 M€) del 
FEAGA.

b. En la Liquidació del pressupost de despeses de l’AGGC i del CatSalut hi ha al-
gunes despeses comptabilitzades en l’article 87, Aportacions de capital i altres fons 
propis a entitats del sector públic, que haurien d’haver estat considerades transferèn-
cies que es destinen a finançar operacions de capital, d’acord amb el pla comptable 
d’aplicació (vegeu els apartats 4.1.3.7 i 5.1.3.6).

Resposta
En relació a les observacions en què s’indica que les aportacions a empreses i en-

titats públiques de la Generalitat i de l’SCS destinades a finançar l’actiu o la càrrega 
financera derivada de les inversions s’haurien de considerar una subvenció de capital 
(capítol 7) en lloc d’Aportació al fons patrimonial (capítol 8), confirmem el criteri 
aplicat com aportació al fons patrimonial sempre que tingui com a destinatari una 
entitat en què la Generalitat tingui participació majoritària, tal com estableixen les 
Instruccions vigents al respecte de la Intervenció de la Generalitat. Es consideren 
aportacions de capital a consignar en el capítol 8 de despeses els fons que reuneixen 
els requisits: 
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– les aportacions patrimonials realitzades a entitats participades de forma majo-
ritària, directa o indirectament, per la Generalitat de Catalunya sempre que rebin, 
per igual valor, actius financers o un augment de la participació en el patrimoni net 
de l’ens i existeixin expectatives de recuperació de les aportacions.

– amb la finalitat de finançar inversions pròpies, absorbir pèrdues o atendre a 
l’amortització de l’endeutament.

Aquest criteri consisteix en què les aportacions a les empreses públiques de la 
Generalitat per finançar inversions es registren com una aportació al fons patrimo-
nial de l’entitat receptora, atès que d’una banda, incrementen el fons patrimonial de 
l’entitat pública que té com a contrapartida un immobilitzat a l’actiu, i d’altra banda, 
augmenta el valor de les inversions financeres per participació en empreses del grup 
de la Generalitat. El fet que aquestes aportacions es difereixin en el temps perquè es 
facin coincidir amb les amortitzacions del finançament bancari obtingut per l’em-
presa per finançar les inversions no altera l’objectiu final de l’aportació que és dotar 
el fons patrimonial de l’empresa amb aportacions del soci que finança les inversions 
realitzades en substitució del finançament extern.

Observació núm. 9
Les liquidacions del pressupost de l’AGGC i el CatSalut no inclouen una part 

de la despesa realitzada durant l’exercici 2016 per manca de crèdit pressupostari 
suficient, ja que la despesa compromesa durant la vigència del pressupost va sobre-
passar el límit disponible de les dotacions dels crèdits .Aquest fet suposa l’incom-
pliment dels articles 35 i 28.b del Decret legislatiu 3/2002, del24 de desembre, pel 
qual s’aprova el TRLFPC.

La despesa realitzada durant l’exercici 2016 i no comptabilitzada va ser de 
1.442,83 M€. D’aquest total l’import de l’AGGC era de 467,26 M€, de les EAA de 
120,47 M€ i del CatSalut de 855,10 M€. La despesa reconeguda en el pressupost 
de l’exercici 2016 i realitzada l’exercici 2015 va ser de 1.331,00 M€ (vegeu els apar-
tats 4.1.4 i 5.1.4).

Financerament la IGGC va reconèixer aquests imports en el passiu de cada en-
titat diferenciant les despeses meritades i vençudes de les despeses meritades i no 
vençudes al final de l’exercici.

Resposta
Malgrat compartir que es tracta d’una pràctica inadequada l’existència de des-

pesa realitzada i no imputada en la liquidació del pressupost per manca de crèdit 
disponible, cal dir que es tracta de despeses identificades que consten en el registre 
de factures i en els comptes 413 de la comptabilitat financera de la Generalitat i es 
tenen en compte en el càlcul del dèficit en comptabilitat nacional corresponent a 
l’exercici en què es realitzen. Tradicionalment aquesta despesa diferida es produeix 
principalment en la dotació dels crèdits destinats a concerts sanitaris i a farmàcia 
del Servei Català de la Salut, i també al capítol II del pressupost de l’Institut Cata-
là de la Salut, que han estat insuficients per registrar la totalitat de la despesa gene-
rada en cada exercici en aquests conceptes, havent-ne de registrar en el compte de 
Creditors per obligacions pendents d’imputar pressupostàriament el saldo d’obliga-
cions sense cobertura pressupostària a tancament de cada exercici. Com sigui que 
la dotació pressupostària d’aquestes partides han de cobrir la desviació de l’exercici 
anterior, cada any es manifesta aquesta insuficiència pressupostària.

Cal fer esment que l’article 9.1 d de la Llei 4/2017 de pressupostos per al 2017, 
preveu la possibilitat d’ampliar els crèdits pressupostaris afectats per aquesta insu-
ficiència pressupostaria, especialment concerts, i farmàcia del SCS i capítol 2 de 
l’ICS i sempre per l’import de les obligacions imputades al pressupost vigent regis-
trades en els comptes 413 a tancament de l’exercici anterior.
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Observació núm. 10
L’endeutament de l’AGGC està comptabilitzat pel seu valor d’emissió, que en al-

guns casos no coincideix amb el valor nominal. La diferència entre els dos valors 
correspon a les primes d’emissió. El 31 de desembre del 2016 aquesta diferència su-
posava una infravaloració de l’endeutament de l’AGGC de 65,05 M€ (vegeu l’apartat 
4.9.1.i).

Resposta
L’any 2018 amb l’adequació de la comptabilitat al nou PGCP 2017 els passius fi-

nancers amb primes d’emissió s’han registrat pel seu cost amortitzat, de manera que 
el seu valor reflecteix la part de la prima meritada en cada moment.

Observació núm. 11
La IGGC ha presentat l’Estat del romanent de tresoreria consolidat tenint en 

compte les desviacions de finançament de signe positiu de les despeses amb finança-
ment afectat però aquestes estan infravalorades en 40,32 M€, per tant el Romanent 
de tresoreria consolidat no afectat seria negatiu per 1.608,85 M€.

L’Estat del romanent de tresoreria consolidat no afectat presentat per la IGGC va 
continuar essent negatiu el 31 de desembre del 2016 en 1.568,53 M€, amb un decre-
ment del 34,9% respecte al 2015. Tot i la millora, el Romanent de tresoreria negatiu 
continua generant tensions de tresoreria (vegeu el quadre 4).

Resposta
Confirmem que la diferència detectada per la Sindicatura en el Romanent de 

tresoreria consolidat no afectat per 40,32 M€, es conseqüència d’un error material 
ocasionat en el moment de consolidar, atès que per vam computar com Romanent 
del Servei d’Ocupació de Catalunya una versió anterior no definitiva.

Observació núm. 12
L’import del capítol 9 de l’Estat dels compromisos de despeses adquirits amb 

càrrec a exercicis futurs presentat per la IGGC inclou les quotes pendents de paga-
ment d’arrendaments d’equipaments construïts mitjançant drets de superfície amb 
l’Impost sobre el valor afegit (IVA) el que suposa que aquest estat estigui sobrevalo-
rat en aproximadament 651,34 M€ (vegeu l’apartat 4.7.2).

En l’anàlisi dels compromisos de despeses amb un abast pluriennal s’ha observat 
que per a l’exercici 2017 aquests representaven un percentatge del 26,0% dels crèdits 
inicials de l’AGGC. Els crèdits consignats en els capítols 3, 6, 7 i 9 tenien uns com-
promisos adquirits del 90,3%, 69,6%, 63,9% i 100,0%, respectivament, dels crèdits 
inicials, la qual cosa limitava la capacitat de gestió (vegeu els apartats 4.7.1 i 5.7.1).

Resposta
Des de la Direcció General de Pressupostos es realitzen al llarg de cada exercici 

dues actualitzacions, una a 30/06 i l’altra a 31/12, dels elements «Pep» que contenen 
la informació econòmica de les obligacions de compromisos futurs del deute, tant de 
les despeses d’amortització com dels interessos. Posteriorment, la Intervenció Ge-
neral comprova que aquesta informació sigui la mateixa que s’inclou en el Compte 
general de cada exercici. D’altra banda, la Direcció General de Política Financera 
disposa del mòdul de gestió del deute que s’actualitza en temps real, i per tant les 
dades no corresponen generalment a les 31 de desembre.

En relació a la sobrevaloració dels compromisos futurs corresponents a les quo-
tes pendents d’arrendaments d’equipaments construïts per 790 M€, durant 2016 i 
2017 es va procedir a l’ajust corresponent dels compromisos plurianuals.

Observació núm. 13
L’import del risc viu per avals concedits a 31 de desembre del 2016, de 

3.445,16 M€, continua essent elevat (vegeu l’apartat 4.8).



BOPC 110
20 de setembre de 2021

4.50.01. Compliment de resolucions 66

Resposta
Pel que fa a l’import del risc viu per avals concedits, continua la seva reducció, 

des de els 4.410 M€ de 2013 als 2.947,06 € de 2018

Observació núm. 14
En el Compte general no s’ha inclòs mai la Memòria justificativa dels costos i els 

rendiments dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius programats, 
que, d’acord amb l’article 81.8 del TRLFPC4, forma part del Compte de l’AGGC. 
Únicament s’ha inclòs, en algun exercici, la Memòria referida a la Subdirecció Ge-
neral de Control d’Empreses i Entitats Públiques de la Intervenció General depen-
dent del Departament d’Economia i Coneixement (vegeu els apartats 4.9.3 i 5.8.3).

Les entitats autònomes de caràcter administratiu han presentat els seus comptes 
anuals seguint l’estructura establerta en la Instrucció del 30 de desembre del 2013 
de la IGGC, la qual no preveu incloure una memòria justificativa dels costos i ren-
diments dels serveis públics però sí preveu incloure informació sobre indicadors fi-
nancers, patrimonials i pressupostaris (vegeu l’apartat 5.8.3).

Resposta
Respecte a la manca recurrent d’elaboració de la Memòria justificativa dels cos-

tos i els rendiments dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius pro-
gramats, entenem que una memòria d’aquest tipus es el producte final d’un sistema 
de comptabilitat analítica i de pressupostos per programes i objectius, que hores 
d’ara no està prou desenvolupat.

No obstant, la intervenció general es prou conscient de la necessitat d’aprofundir 
en la comptabilitat de costos i ha iniciat el 2021 el projecte SICAGEC (Sistema de 
Informació comptabilitat analítica de la Generalitat de Catalunya), que es comen-
çarà a implementar aquest segon semestre de 2021 al Departament d’Educació i a 
l’Agència Tributària.

Quan el SICAGEC estigui completament desplegat es podrà disposar d’una me-
mòria de costos completa.

Tanmateix, el nou redactat del art 81 de la llei de finances públiques, segons el 
redactat establert de la Llei 5/2017 ja no preveu aquesta memòria, però si com a nota 
de la memòria dels comptes anuals.

Observació núm. 15
El valor de l’immobilitzat material del Balanç de l’AGGC recull l’import de la 

valoració estimada de la Direcció General del Patrimoni a 31 de desembre de 1992 
i les altes i baixes entre aquesta data i l’exercici 2016.

Les dades del Balanç de situació a 31 de desembre del 2016 del CatSalut pre-
senten deficiències reiterades en les àrees d’immobilitzat material i de patrimoni. 
L’exercici 2007 es va crear un grup de treball per establir un procediment adminis-
tratiu i comptable de conciliació. A 31 de desembre del 2016 aquest procés de con-
ciliació estava pendent de finalitzar (vegeu l’apartat 5.8.1).

El sector públic administratiu ha de millorar els inventaris, adequar-los i actua-
litzar-los de forma que coincideixin amb els registres comptables (vegeu l’apartat 
4.9.1).

Resposta
La Intervenció General és conscient de la necessitat d’avançar en la integració 

dels inventaris gestionats per la DG de Patrimoni i la comptabilitat, i té previst in-
tentar una major integració entre la informació econòmica de l’inventari i dels re-
gistres comptables. En aquest sentit ja s’està treballant amb la Direcció General 
de Patrimoni, per tal de vincular l’aplicatiu de gestió de patrimoni (GPG) amb la 
comptabilitat patrimonial del GECAT, i donar d’alta el valor comptable de cada ens 
registral, d’acord amb un algorisme de càlcul en funció de la informació sobre el 



BOPC 110
20 de setembre de 2021

4.50.01. Compliment de resolucions 67 

valor econòmic disponible en el GPG, que inclou en tots els casos les valoracions 
cadastrals actualitzades.

Respecte a la manca de concordança entre l’àrea d’immobilitzat material i patri-
moni de l’SCS i l’ICS, entenem que cal posar en valor la feina de conciliació feta en 
el marc de la Comissió de Comptabilitat constituïda a tal efecte el 2008. La Comis-
sió de comptabilitat va donar per concloses les tasques de conciliació comptable en 
la reunió del dia 7 d’abril de 2021 i s’acorda elaborar un informe de seguiment de 
l’estat de situació anual (del darrer exercici) una vegada finalitzada l’aprovació dels 
comptes anuals d’ambdues entitats.

S’ha constituït durant el 2021 una nova comissió de comptabilitat en aquest cas 
entre el SCS i les seves entitats dependents per tal de conciliar els actius adscrits.

Observació núm. 16
L’epígraf Inversions financeres permanents de l’AGGC incorpora una sèrie d’im-

ports que la Sindicatura considera que haurien d’haver-se comptabilitzat com a re-
sultats de l’exercici en el moment en què es van produir i per tant no formarien 
part d’aquest epígraf del Balanç. Entre aquests imports destaquen les Aportacions 
a compte de capital i fons propis, que són susceptibles de ser considerades trans-
ferències de capital, i l’assumpció del deute de les universitats, del CatSalut, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), de Gestió d’Infraestructu-
res SAU, de Regs de Catalunya, SA, del Parc Sanitari Pere Virgili, d’Administració 
Promoció i Gestió, SA

(ADIGSA), de Gestió de Serveis Sanitaris, de l’Institut Català d’Oncologia, de 
Gestió i Prestació de Serveis de Salut i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, per 
3.929,53 M€ (vegeu l’apartat 4.9.1.d).

Resposta
Com ja s’ha comentat anteriorment en l’apartat 9 la Intervenció General conside-

ra aportacions de capital o al fons patrimonial de les empreses i entitats públiques 
les transferències destinades a amortitzar endeutament que prèviament ha finançat 
inversions reals, i per tant es mostren en l’actiu del balanç de l’administració de la 
Generalitat en el compte Inversions financeres permanents. Aquestes inversions fi-
nanceres es deterioren al tancament de l’exercici en funció del valor net comptable 
de les entitat públiques participades, segons els criteris dels plans de comptabilitat 
pública i privat.

No obstant això, la Sindicatura de Comptes considera que aquests imports s’hau-
rien d’haver comptabilitzat com a despeses de l’exercici en que es realitza la transfe-
rència, i no posteriorment en diversos exercicis en funció del deteriorament del valor 
net comptable de l’entitat publica.

Observació núm. 17
De la liquidació dels contractes programa de l’ATM es preveia la generació d’un 

dèficit del sistema del transport públic d’aproximadament 540,89 M€ a 31 de de-
sembre del 2016. El 6 de març del 2014 el Consell d’Administració de l’ATM va 
aprovar el Pla marc del programa de sanejament financer del sistema de transport 
públic i de refinançament del deute. Aquest pla delimitava les aportacions que havia 
de realitzar l’Administració General de l’Estat, l’AGGC, l’Ajuntament de Barcelo-
na i l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel període 2014-2031 però no diferencia-
va quina part d’aquestes aportacions estava destinada a cobrir el dèficit del sistema 
del transport públic. L’AGGC nova registrar cap passiu per aquest concepte (vegeu 
l’apartat 4.9.1.h).

Resposta
Al respecte considerem que les obligacions a càrrec de la Generalitat no es ge-

neren per acords dels beneficiaris de les transferències. No existeix cap obligació 
de registre d’un passiu fins que no es produeix l’acte administratiu corresponent per 
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part de la pròpia administració de la Generalitat com a entitat atorgant de la trans-
ferència.

Observació núm. 18
La modificació de les condicions de les concessions administratives per a la 

construcció, conservació i explotació de diversos trams de les autopistes C-31, 
C-32 i C-33 va suposar la creació d’un compte compensatori entre la Generalitat 
i la concessionària que caldrà computar anualment i que al final de la concessió 
serà compensat per l’Administració mitjançant l’atorgament d’un període addicio-
nal de durada de la concessió. La Sindicatura de Comptes no ha tingut accés al sal-
do de compensació a 31 de desembre del 2016 per la qual cosa no ha pogut valorar 
l’import d’aquest compte compensatori i la necessitat o no de dotar la provisió cor-
responent (vegeu l’apartat 4.1.3.4).

Resposta
En el compte general de 2019 van ser registrades els compromisos assumits en 

exercicis anteriors amb INVICAT i AUCAT, per import total de 223.5M€ que van 
ser abonats durant el 2020 als concessionaris amb els fons de facilitat financera cor-
responents a l’excés de dèficit de 2019.

En relació al conveni Maresme, estan dotades provisions per l’import de les 
inversions executades pendents d’abonar. Durant l’exercici 2021 en què revertirà 
aquesta concessió (31 d’agost de 2021) es registrarà aquest import en el compte 413 
si al tancament no s’han abonat al contractista.

Observació núm. 19
La IGGC no ha inclòs en el Compte general presentat a la Sindicatura, els comp-

tes anuals i l’informe d’auditoria de vint consorcis que considerava adscrits ja que 
aquests no li havien retut aquesta documentació. Posteriorment, la Sindicatura ha 
tingut accés als comptes anuals de quinze dels vint consorcis no inclosos inicial-
ment.

El comptes anuals del Consorci de Gestió Corporació Sanitària, del Consorci per 
a la Protecció i la gestió dels espais Naturals del Delta del Llobregat i del Consorci 
de l’Aeròdrom de la Cerdanya haurien d’haver estat inclosos dins del Compte gene-
ral presentat per la IGGC, ja que complien els requisits per ser considerats adscrits 
a l’Administració de la Generalitat (vegeu l’apartat 6.3.1).

Resposta
Respecte al nombre de consorcis adscrits inclosos en el compte General, el 2016 

vam incloure els comptes que al tancament del Compte General ens havien enviat 
les entitats. Per altra banda en el Compte General de 2017 hem integrat un total de 
189 entitats, dels quals 61 són consorcis amb participació majoritària o adscrits a la 
Generalitat.

Dels tres consorcis que segons l’informe s’haurien de considerar adscrits, en el 
compte General de 2017 s’han inclòs els corresponents a dos d’ells (Consorci de 
Gestió Corporació Sanitària i el Consorci per a la protecció i la gestió dels espais 
naturals del Delta del Llobregat), i el tercer (el Consorci de l’Aeròdrom de la Cer-
danya) no s’ha integrat perquè va arribar uns comptes incomplets i fora de termini.

Observació núm. 20
Quatre dels seixanta-nou consorcis presentats com adscrits per la IGGC estaven 

en procés de dissolució o fusió per absorció. Només quaranta-un consorcis dels sei-
xanta– cinc consorcis restants tenien adaptats els seus estatuts el 30 d’abril del 2018. 
Totes les adaptacions d’estatuts es van realitzar amb posterioritat al 31 de desembre 
del 2014, data límit establerta per la normativa per fer-les (vegeu l’apartat 6.3.2).
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Resposta
El compliment dels modificacions estatutàries corresponents per adaptar-se a la 

normativa de consorcis es una responsabilitat de la totalitat de les entitats consor-
ciades, i no únicament de la Generalitat. Entenem que serà un procés progressiu que 
conclourà

amb la adscripció formal de tots aquests consorcis a la Generalitat.

Observació núm. 21
Les Instruccions de la IGGC que regulen el règim de comptabilitat i control dels 

consorcis estableixen una sèrie d’excepcions en l’aplicació del PGCPGC per part 
dels consorcis. La Sindicatura considera que els consorcis haurien d’aplicar el Pla 
comptable de l’Administració d’adscripció llevat que les excepcions estiguin regu-
lades per llei.

Resposta
Respecte que els consorcis haurien d’aplicar el Pla comptable de l’administra-

ció d’adscripció llevat de les excepcions previstes per llei, la IGGC considera que 
la formulació establerta en les instruccions de la Intervenció General sobre el règim 
de comptabilitat i control dels consorcis, que concorda en síntesi amb els criteris 
establerts en l’article 3 del nou Pla de comptabilitat publica aprovat per Ordre del 
Vicepresident d’Economia i Hisenda de 6 de juliol, s’adequa a la normativa legal 
vigent. Entenem que els consorcis estan subjectes al règim de comptabilitat pública 
propi de la Generalitat com a Administració d’adscripció, tal com preveu la dispo-
sició addicional vintena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local. En exercici de la seva competència normativa 
la Generalitat ha establert que en determinats casos els Consorcis poden aplicar el 
Pla General de Comptabilitat, sense això vulgui dir que deixin d’estar subjectes al 
règim de comptabilitat pública de la Generalitat.

En desenvolupament del previst en l’article 3 de l’ordre que aprova el nou PGCP 
la IGGC ha posat a disposició dels consorcis afectats el nou sistema corporatiu de 
informació financera PANGEA de comptabilitat publica, que ja ha estat implemen-
tat durant el 2019 i que a data d’avui ja apliquen un total de 27 consorcis, la major 
part de les quals fins aleshores aplicaven el PGC.

Barcelona, 3 d’agost de 2021
David Canada Zapater, interventor general

Control del compliment de la Resolució 2/XIII, per la qual s’aprova el 
Compte general de la Generalitat corresponent al 2017
290-00002/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 14177 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.09.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 2/XIII, per la 
qual s’aprova el Compte general de la Generalitat corresponent al 2017 (tram. 290-
00002/13), us trameto, adjunt, l’informe elaborat per la Intervenció General.

Barcelona, 6 de setembre de 2021
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda
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Informe sobre la Resolució 2/XIII del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova el Compte general de la Generalitat corresponent al 2017

En relació al punt 2 de la Resolució 2/XIII on el Parlament de Catalunya insta 
el Govern a seguir les recomanacions de la Sindicatura de Compte exposats a l’In-
forme 11/2019, us comuniquem que de les recomanacions formulades a l’Informe 
11/2019 de la Sindicatura de Comptes sobre el Compte General de la Generalitat de 
Catalunya de l’exercici 2017, a la data d’emissió d’aquest informe s’han solucionat 
les observacions 3, 4, 5, 8, 9 i 13, així com també parcialment les observacions 1, 2, 
11, 12, 19, 20 i 21, tal i com detallem a continuació: 

Observació núm. 1
Mitjançant l’Ordre HAP/1489/2013, del 18 de juliol, es van aprovar les nor-

mes per a la formulació de comptes anuals consolidats en l àmbit del sector públic. 
Aquestes normes s’aprovaven com a marc comptable per a totes les administracions 
públiques i eren d’aplicació per al sector públic estatal en el primer exercici iniciat 
l’I de gener del 2014.

La IGGC va impulsar les modificacions normatives necessàries per poder adap-
tar-se al nou marc comptable amb les modificacions del TRLFPC i amb l’aprovació 
del PGCPGC i de l’Ordre VEH/6/2019 de 15 de gener de comptabilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya. Algunes d’aquestes disposicions no havien entrat en vigor o no 
s’ha-vien publicat en el moment de presentació del Compte general del 2017.

L’article 81 del TRLFPC preveu la preparació del Compte general com un con-
junt consolidat de tot el sector públic de la Generalitat de Catalunya. La IGGC ha 
presentat uns estats agregats de l’Administració general de la Generalitat de Catalu-
nya (AGGC), de les entitats autònomes de caràcter administratiu (EAA) i del Cat-
Salut però no ha presentat uns estats consolidats púbic incloses en l’article 80 del 
TRLFPC (vegeu l’apartat 3.1).

Els estats consolidats referents a la liquidació del pressupost, retuts per la IGGC, 
són el resultat d’agregar els drets i obligacions reconeguts per les entitats que formen 
el perímetre de consolidació i l’eliminació posterior de les operacions recíproques.

Resposta
A l’any 2018 es va presentar la informació pressupostària consolidada de les en-

titats que integren el que podríem anomenar el sector públic administratiu, constituït 
per l’Administració General, el Servei Català de la Salut i les entitats autònomes ad-
ministratives i la liquidació pressupostària consolidada dels ingressos i les despeses 
del conjunt d’entitats incloses en el Compte General, es a dir, d’acord amb l’article 
80 del TRLFPC, les entitats participades majoritàriament directament o indirecta-
ment per la Generalitat o les seves entitats, els pressupostos de les quals s’aprovin 
per mitjà de la llei de pressupostos de la Generalitat, i també els consorcis i les fun-
dacions adscrites.

Observació núm. 2
Els estats consolidats referents a la liquidació del pressupost, enviats per la IGGC, 

són el resultat d’agregar els drets i obligacions reconeguts per les entitats que formen 
el perímetre de consolidació i l’eliminació posterior de les operacions recíproques.

La IGGC ha presentat un Balanç i un Compte del resultat economicopatrimonial 
agregat sense tenir en compte cap de les eliminacions pròpies d’un estat consolidat.

Caldria establir un procediment sistemàtic de conciliació dels saldos comptables 
de l’AGGC i els de la resta del sector públic que permetessin presentar uns estats 
consolidats.

Resposta
A la consolidació de la liquidació pressupostària dels ingressos i despeses del 

conjunt del perímetre Compte General es va afegir al compte general de l’any 2019 
la presentació dels estats comptables financers consolidats de l’anomenat sector pú-
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blic administratiu (AGGC, SCS i EEAA). Per a exercicis posteriors es preveu l’ela-
boració dels estats comptables financers consolidats del perímetre Compte General, 
i finalment la consolidació del conjunt d’entitats consolidables abans del termini de 
cinc anys previst en la disposició transitòria tercera de l’Ordre VEH/6/2019, de 15 
de gener, de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya.

El nou redactat de l’article 81.4 de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
modificat per l’article 97.15 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, fi-
nanceres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les ins-
tal·lacions que incideixen en el medi ambient, estableix que «els comptes anuals 
consolidats del sector públic que cal incorporar al Compte general han d’ésser ela-
borats i enviats per la Intervenció General a la Sindicatura de Comptes abans de l’1 
d’octubre. Per tant de manera anàloga a com fa l’Estat, abans del 31 de juliol es pre-
sentarà a partir de 2020 el compte general que inclourà els comptes anuals de l’Ad-
ministració de la Generalitat i de les entitats que formen part del perímetre definit 
en l’article 80, i amb posterioritat un annex amb els estats comptables consolidats 
pressupostaris i financers a remetre a la Sindicatura abans de l’1 d’octubre.

Observació núm. 3
Per a l’exercici 2017 la taxa de referència de creixement del PIB de mitjà termini 

de l’economia espanyola fixada en l’acord del Consell de Ministres del 2 de desem-
bre del 2016 va ser del 2,1% Catalunya va registrar un increment del 3,3% del nivell 
de despesa en relació amb l’exercici anterior per la qual cosa la Generalitat de Cata-
lunya va incomplir la regla de la despesa (vegeu l’apartat 3.3).

Resposta
D’acord amb la informació relativa a les dades provisionals de 2018 la Genera-

litat ha complert els tres objectius d’estabilitat pressupostària. En efecte, el resul-
tat provisional de dèficit públic se situa en el 0.44%, complint l’objectiu previst del 
0.4%; pel que fa a l’objectiu de deute situat en el 34.1%, també s’ha complert, ha-
vent-se situat provisionalment en el 33.9%, i finalment, també s’ha complert la regla 
de despesa, que s’ha fixat provisionalment en el 1.6%, quan l’objectiu màxim era del 
2.4%.

Observació núm. 4
L’AGGC i algunes entitats dependents van executar, fins l’exercici 2009, inver-

sions que, pel sistema de finançament utilitzat (sistema d’abonament total del preu o 
mètode alemany, concessions, drets de superfície i arrendaments financers), no van 
ser imputades als pressupostos. Aquestes operacions no tenen cap efecte comptable 
pressupostari fins al moment d’efectuar els pagaments.

No obstant això, seguint els criteris establerts pel Sistema europeu de comp-
tes nacionals i regionals (SEC) pel que fa als sistemes d’abonament total del preu 
o mètode alemany, la inversió executada i no pressupostada ha de ser considerada 
despesa en el càlcul del dèficit no financer a l’efecte del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària. Per a la resta de sistemes de finançament, en funció de 
les condicions fixades i els riscos assumits s’ha de determinar si són una inversió 
pública o privada.

La Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE)I segons els criteris 
establerts pel SEC, va ajustar 1.536 M€ el saldo pressupostari de l’exercici 2015 per-
què va considerar que determinats drets de superfície de l’Administració de la Gene-
ralitat, formalitzats en exercicis anteriors, havien de ser considerats inversió pública.

La IGGC no ha inclòs en el seu Balanç les infraestructures i equipaments, que 
havien estat considerats inversió pública. Anualment la IGGC comptabilitza la des-
pesa pel pagament dels lloguers o cànons i inclou la càrrega futura en l’Estat dels 
compromisos de despeses d’exercicis futurs (vegeu l’apartat 4.7.2).
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Resposta
L’any 2018 es van registrar en la comptabilitat financera les inversions en infra-

estructures i equipaments executades en exercicis anteriors en forma de APP (Asso-
ciacions publico privades). Cal tenir en compte, però, que en els exercicis successius 
i fins a la finalització de cadascun dels contractes, s’ajustarà la despesa pressupostà-
ria derivada de cada contracte per la part que es consideri imputable a l’amortització 
de l’actiu, segons el model financer calculat per la pròpia IGAE per cada operació.

A més, s’han introduït mesures de fiscalització prèvia de qualsevol operació que 
sigui susceptible de ser considerada APP a través de la modificació de l’article 76 bis 
4 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del Sector Públic.

Addicionalment l’any 2020 s’han registrat a la comptabilitat patrimonial de 
l’Administració de la Generalitat com arrendaments financers les inversions en in-
fraestructures i equipaments encarregats per la Generalitat a ICF Equipaments en 
els exercicis 2005-2012, que fins ara s’havien comptabilitzat com arrendaments 
operatius.

Observació núm. 5
Atès el caràcter financer de les operacions amb censos emfitèutics, les quotes 

censals pagades anualment per l’AGGC i el CatSalut haurien de registrar-se en els 
capítols 9 I 3 del pressupost de despeses per la part del capital i del cost financer, 
respectivament (vegeu els apartats 4.1.3.5 i 5.1.3.4).

Resposta
Respecte la partida pressupostària d’imputació dels censos emfitèutics és la que 

històricament s’ha aprovat per Llei de pressupostos. A l’any 2018 s’ha computat fi-
nancerament la part d’interessos i amortització per cada cens i no es veu cap incon-
venient que es tingui en compte en l’elaboració de pressupostos futurs la recomana-
ció que es proposa de registrar pressupostàriament en el capítol III els cost financer 
i en el capítol IX l’amortització del cens.

Observació núm. 6
S’han detectat criteris d’enregistrament incorrectes en diverses aplicacions pres-

supostàries: 
a) En la Liquidació del pressupost de despeses de I’AGGC i del CatSalut hi ha al-

gunes despeses comptabilitzades en l’article 87, Aportacions de capital i altres fons 
propis a entitats del sector públic, que haurien d’haver estat considerades transferèn-
cies que es destinen a finançar operacions de capital, d’acord amb el pla comptable 
d’aplicació (vegeu els apartats 4.1.3.7 i 5.1.3,6).

Resposta
En relació a les observacions en què s’indica que les aportacions a empreses i en-

titats públiques de la Generalitat i de l’SCS destinades a finançar l’actiu o la càrrega 
financera derivada de les inversions s’haurien de considerar una subvenció de capital 
(capítol 7) en lloc d’Aportació al fons patrimonial (capítol 8), confirmem el criteri 
aplicat com aportació al fons patrimonial sempre que tingui com a destinatari una 
entitat en què la Generalitat tingui participació majoritària, tal com estableixen les 
Instruccions vigents al respecte de la Intervenció de la Generalitat. Es consideren 
aportacions de capital a consignar en el capítol 8 de despeses els fons que reuneixen 
els requisits: 

– les aportacions patrimonials realitzades a entitats participades de forma majo-
ritària, directa o indirectament, per la Generalitat de Catalunya sempre que rebin, 
per igual valor, actius financers o un augment de la participació en el patrimoni net 
de l’ens i existeixin expectatives de recuperació de les aportacions.

– amb la finalitat de finançar inversions pròpies, absorbir pèrdues o atendre a 
l’amortització de l’endeutament.
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Aquest criteri consisteix en què les aportacions a les empreses públiques de la 
Generalitat per finançar inversions es registren com una aportació al fons patrimo-
nial de l’entitat receptora, atès que d’una banda, incrementen el fons patrimonial de 
l’entitat pública que té com a contrapartida un immobilitzat a l’actiu, i d’altra banda, 
augmenta el valor de les inversions financeres per participació en empreses del grup 
de la Generalitat. El fet que aquestes aportacions es difereixin en el temps perquè es 
facin coincidir amb les amortitzacions del finançament bancari obtingut per l’em-
presa per finançar les inversions no altera l’objectiu final de l’aportació que és dotar 
el fons patrimonial de l’empresa amb aportacions del soci que finança les inversions 
realitzades en substitució del finançament extern.

b) L’AGGC a enregistrat com a transferències corrents despeses destinades a 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’execució del Pla Estatal de foment del 
lloguer d’habitatges, la rehabilita d’edificis i la regeneració i renovació urbanes per 
un import de 57,73 M€. Aquestes transferències que es reben del Ministerio de Fo-
mento s’han registrat com transferències de capital en el pressupost d’ingressos de 
l’AGGC (vegeu els apartats 4.1.2.7 i 4.1 3 4).

Resposta
Aquestes transferències han estat registrades en el capítol VII d’ingressos de 

l’AGCC perquè l’Estat les va transferir pel seu capítol VII, si bé d’acord amb el 
previst en el Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, regula el Pla Estatal de foment del 
lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbanes 
2013-2016, la transferència en favor de l’AHC es va fer a través del capítol IV ate-
nent a la seva finalitat de finançar polítiques de lloguer.

Observació núm. 7
Les liquidacions del pressupost de l’AGGC i el CatSalut no inclouen una part de 

la despesa realitzada durant l’exercici 2017 per manca de crèdit pressupostari sufi-
cient, ja que la despesa compromesa durant la vigència del pressupost va sobrepas-
sar el límit disponible de les dotacions dels crèdits.

Aquest fet suposa l’incompliment dels articles 35 i 28,b del TRLFPC.
La despesa realitzada durant l’exercici 2017 i no comptabilitzada va ser de 

1.673,73 M€. D’aquest total l’import de l’AGGC era de 489,35 M€, de les EAA de 
174,94 M€ i del CatSalut de 1.009,44 M€. La despesa reconeguda en el pressupost 
de l’exercici 2017 i realitzada l’exercici 2016 va ser de 1.442,83 M€ (vegeu els apar-
tats 4.1.4 i 5.1.4).

Financerament la IGGC va reconèixer aquests imports en el passiu de cada en-
titat diferenciant les despeses meritades i vençudes de tes despeses meritades i no 
vençudes al final de l’exercici.

Resposta
Malgrat compartir que es tracta d’una pràctica inadequada l’existència de des-

pesa realitzada i no imputada en la liquidació del pressupost per manca de crèdit 
disponible, cal dir que es tracta de despeses identificades que consten en el registre 
de factures i en els comptes 413 de la comptabilitat financera de la Generalitat i es 
tenen en compte en el càlcul del dèficit en comptabilitat nacional corresponent a 
l’exercici en què es realitzen. Tradicionalment aquesta despesa diferida es produeix 
principalment en la dotació dels crèdits destinats a concerts sanitaris i a farmàcia 
del Servei Català de la Salut, i també al capítol II del pressupost de l’Institut Català 
de la Salut, que han estat insuficients per registrar la totalitat de la despesa gene-
rada en cada exercici en aquests conceptes, havent-ne de registrar en el compte de 
Creditors per obligacions pendents d’imputar pressupostàriament el saldo d’obliga-
cions sense cobertura pressupostària a tancament de cada exercici. Com sigui que 
la dotació pressupostària d’aquestes partides han de cobrir la desviació de l’exercici 
anterior, cada any es manifesta aquesta insuficiència pressupostària.

Fascicle tercer
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Cal fer esment que l’article 9.1 d de la Llei 4/2017 de pressupostos per al 2017, 
preveu la possibilitat d’ampliar els crèdits pressupostaris afectats per aquesta insu-
ficiència pressupostaria, especialment concerts, i farmàcia del SCS i capítol 2 de 
l’ICS i sempre per l’import de les obligacions imputades al pressupost vigent regis-
trades en els comptes 413 a tancament de l’exercici anterior.

Observació núm. 8
L’endeutament de l’AGGC està comptabilitzat pel seu valor d’emissió, que en al-

guns casos no coincideix amb el valor nominal. La diferència entre els dos valors 
correspon a les primes d’emissió.

El 31 de desembre del 2017 aquesta diferència suposava una infravaloració de 
l’endeutament de l’AGGC de 64,64 M€ (vegeu l’apartat 4.9.1 i).

Resposta
L’any 2018 amb l’adequació de la comptabilitat al nou PGCP 2017 els passius fi-

nancers amb primes d’emissió s’han registrat pel seu cost amortitzat, de manera que 
el seu valor reflecteix la part de la prima meritada en cada moment.

Observació núm. 9
El compte d’operacions de tresoreria de caràcter creditor del CatSalut presentava 

errors en els comptes Dipòsits de fons per centralització de tresoreria i Tresoreria 
salut intersocietària. El motiu és que al regularitzar saldos de Tresoreria entre el 
CatSalut i l’Institut Català de la Salut (ICS) es va cometre un error en els assenta-
ments realitzats per 439,95 M€ que va afectar aquests dos comptes (vegeu l’apartat 
5.4.2).

Resposta
L’any 2018 s’han regularitzat aquests saldos.

Observació núm. 10
L’Estat del romanent de tresoreria consolidat no afectat presentat per la IGGC va 

continuar essent negatiu el 31 de desembre del 2017 en 340,62 M€, amb un decre-
ment del 78,3% respecte al 2016. Tot i la millora, el Romanent de tresoreria negatiu 
continua generant tensions de tresoreria (vegeu el quadre 4).

Resposta
Cal fer notar el gran esforç realitzat per reconduir l’elevat romanent de tresoreria 

consolidat de la Generalitat. Recordem que el 2011 era de –5.768 M€, i ara només 
de –340,62 M€, i destacar especialment la reducció de 1.228 M€ ocasionada el 2017.

Informem que a partir de 2018 amb l’aplicació del nou PGCP 2017, l’estat de Ro-
manent de Tresoreria es calcularà descomptant del romanent no afectat el saldo a 
tancament del compte 413 de Creditors per operacions meritades.

Observació núm. 11
L’import del capítol 2 de l’Estat dels compromisos de despeses adquirits amb 

càrrec a exercicis futurs presentat per la IGGC continua incloent quotes pendents 
de pagament d’arrendaments d’equipaments construïts mitjançant drets de superfí-
cie amb l’Impost sobre el valor afegit (IVA) el que suposa que aquest estat estigui 
sobrevalorat en aproximadament 272,89 M€ (vegeu l’apartat 4.7).

L’import del capítol 9 d’aquest mateix estat no coincideix amb l’import del prin-
cipal inclòs en el càlcul d’estimació de la càrrega financera futura que presenta la 
Direcció General de Política Financera. La diferència és deguda al fet que els llistats 
s’obtenen en dates diferents a la de tancament de l’exercici i això fa que aquest estat 
estigui infravalorat en uns 723,63 M€ (vegeu l’apartat 4.7).

En l’anàlisi dels compromisos de despeses amb un abast pluriennal s’ha observat 
que per a l’exercici 2018 el pressupost de despeses del capítol 9 de l’AGGC no po-
dia assumir la despesa compromesa en exercicis anteriors. D’altra banda els crèdits 
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consignats en els capítols 3 i 6 de l’AGGC i en els capítols 6 i 7 del CatSalut tenien 
uns compromisos adquirits del 96,2%, 75,3%, 93,9% i 70,4%, respectivament, dels 
crèdits inicials, la qual cosa limitava la capacitat de gestió (vegeu els apartats 4.7.1 
i 5.7.1).

Resposta
En relació a la sobrevaloració dels compromisos futurs corresponents a les quo-

tes pendents d’arrendaments d’equipaments construïts per 790 M€, durant 2016 i 
2017 es va procedir a l’ajust corresponent dels compromisos plurianuals.

Des de la Direcció General de Pressupostos es realitzen al llarg de cada exercici 
dues actualitzacions, una a 30/06 i l’altra a 31/12, dels elements»Pep«que contenen 
la informació econòmica de les obligacions de compromisos futurs del deute, tant de 
les despeses d’amortització com dels interessos. Posteriorment, la Intervenció Ge-
neral comprova que aquesta informació sigui la mateixa que s’inclou en el Compte 
general de cada exercici. D’altra banda, la Direcció General de Política Financera 
disposa del mòdul de gestió del deute que s’actualitza en temps real, i per tant les 
dades no corresponen generalment a les 31 de desembre.

En el cas del capítol 9 i per tal de que la informació sigui la mateixa i no esti-
gui infravalorada, s’intentarà donar el llistat des de la Direcció General de Política 
financera en el mateix moment que es dona a la Direcció General de Pressupostos.

Respecte a les restriccions pressupostàries derivades dels compromisos plurianu-
als assumits cal deixar constància de l’esforç fet en els darrers anys per reconduir el 
pes dels compromisos d’origen financer i especialment de la resta de compromisos 
plurianuals.

Observació núm. 12
L’import del risc Viu per avals concedits a 31 de desembre del 2017 de 

3.182,83 M€, continua essent elevat (vegeu l’apartat 4,8).

Resposta
Pel que fa a l’import del risc viu per avals concedits, continua la seva reducció, 

des de els 4.410 M€ de 2013 als 2.947,06 € de 2018.

Observació núm. 13
L’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, per la qual s’aprova el Pla general de 

comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya indica en l’article 4.2 la infor-
mació que ha d’incloure el compte general de la Generalitat de Catalunya.

Les Memòries de l’Administració general, del CatSalut i de les entitats autòno-
mes administratives presentades per la IGGC comprenen la informació que es de-
talla en l’article 4.2 de l’ordre esmentada anteriorment llevat la relativa al grau de 
realització dels objectius previstos (vegeu els apartats 4.9.3 i 5.8.3).

Resposta
L’any 2018 el compte general compren la informació relativa al grau d’assoliment 

dels objectius previstos, referits aquests als objectius vinculats a la planificació pres-
supostària per programes.

Observació núm. 14
El valor de l’immobilitzat material del Balanç de l’AGGC recull l’import de la 

valoració estimada de la Direcció General del Patrimoni a 31 de desembre de 1992 
i les altes i baixes entre aquesta data i l’exercici 2017.

Les dades del Balanç de situació a 31 de desembre del 2017 del CatSalut pre-
senten deficiències reiterades en les àrees d’immobilitzat material i de patrimoni. 
L’exercici 2007 es va crear un grup de treball per establir un procediment adminis-
tratiu i comptable de conciliació. A 31 de desembre del 2017 aquest procés de con-
ciliació estava pendent de finalitzar (vegeu l’apartat 5.8.1).
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El sector públic administratiu ha de millorar els inventaris, adequar-los i actu-
alitzar-los de forma que coincideixin amb ets registres comptables (vegeu l’apartat 
4.9.1).

Resposta
La Intervenció General és conscient de la necessitat d’avançar en la integració 

dels inventaris gestionats per la DG de Patrimoni i la comptabilitat, i té previst in-
tentar una major integració entre la informació econòmica de l’inventari i dels re-
gistres comptables. En aquest sentit ja s’està treballant amb la Direcció General 
de Patrimoni, per tal de vincular l’aplicatiu de gestió de patrimoni (GPG) amb la 
comptabilitat patrimonial del GECAT, i donar d’alta el valor comptable de cada ens 
registral, d’acord amb un algorisme de càlcul en funció de la informació sobre el 
valor econòmic disponible en el GPG, que inclou en tots els casos les valoracions 
cadastrals actualitzades.

Respecte a la manca de concordança entre l’àrea d’immobilitzat material i patri-
moni de l’SCS i l’ICS, entenem que cal posar en valor la feina de conciliació feta en 
el marc de la Comissió de Comptabilitat constituïda a tal efecte el 2008. La Comis-
sió de comptabilitat va donar per concloses les tasques de conciliació comptable en 
la reunió del dia 7 d’abril de 2021 i s’acorda elaborar un informe de seguiment de 
l’estat de situació anual (del darrer exercici) una vegada finalitzada l’aprovació dels 
comptes anuals d’ambdues entitats.

S’ha constituït durant el 2021 una nova comissió de comptabilitat en aquest cas 
entre el SCS i les seves entitats dependents per tal de conciliar els actius adscrits.

Observació núm. 15
L’epígraf Inversions financeres permanents de l’AGGC incorpora una sèrie d’im-

ports que la Sindicatura considera que haurien d’haver-se comptabilitzat corn a re-
sultats de l’exercici en el moment en què es van produir i per tant no formarien 
part d’aquest epígraf del Balanç. Entre aquests imports destaquen les Aportacions 
a compte de capital i fons propis, que són susceptibles de ser considerades trans-
ferències de capital, i l’assumpció del deute de les universitats, del CatSalut, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), de Gestió d’infraestructures 
SAU, de Regs de Catalunya, SA, del Parc Sanitari Pere Virgili, d’Administració Pro-
moció i Gestió, SA (ADIGSA), de Gestió de Serveis Sanitaris, de l’Institut Català 
d’Oncologia, de Gestió i Prestació de Serveis de Salut i de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, per 3.929,53 M€ (vegeu l’apartat 4.9.1.d).

Resposta
Com ja s’ha comentat anteriorment en l’apartat 9 la Intervenció General conside-

ra aportacions de capital o al fons patrimonial de les empreses i entitats públiques 
les transferències destinades a amortitzar endeutament que prèviament ha finançat 
inversions reals, i per tant es mostren en l’actiu del balanç de l’administració de la 
Generalitat en el compte Inversions financeres permanents. Aquestes inversions fi-
nanceres es deterioren al tancament de l’exercici en funció del valor net comptable 
de les entitat públiques participades, segons els criteris dels plans de comptabilitat 
pública i privat.

No obstant això, la Sindicatura de Comptes considera que aquests imports s’hau-
rien d’haver comptabilitzat com a despeses de l’exercici en que es realitza la transfe-
rència, i no posteriorment en diversos exercicis en funció del deteriorament del valor 
net comptable de l’entitat publica.

Observació núm. 16
De la liquidació dels contractes programa de l’ATM es preveia la generació d’un 

dèficit del sistema del transport públic d’aproximadament 513,10 M€ a 31 de desem-
bre del 2017. El 6 de març dec 2014 el Consell d’Administració de l’ATM va apro-
var el Pla marc del programa de sanejament financer del sistema de transport públic 



BOPC 110
20 de setembre de 2021

4.50.01. Compliment de resolucions 77 

i de refinançament del deute. Aquest pla delimitava les aportacions que havia de 
realitzar l’Administració General de l’Estat, I’AGGC, l’Ajuntament de Barcelona i 
Àrea Metropolitana de Barcelona pel període 2014-2031 però no diferenciava quina 
part d’aquestes aportacions estava destinada a cobrir el dèficit del sistema del trans-
port públic. L’AGGC no va registrar cap passiu per aquest concepte (vegeu l’apartat 
4.9.1.h).

Resposta
Al respecte considerem que les obligacions a càrrec de la Generalitat no es ge-

neren per acords dels beneficiaris de les transferències. No existeix cap obligació 
de registre d’un passiu fins que no es produeix l’acte administratiu corresponent per 
part de la pròpia administració de la Generalitat com a entitat atorgant de la trans-
ferència.

Observació núm. 17
La modificació de les condicions de les concessions administratives per a la 

construcció, conservació i explotació de diversos trams de les autopistes C-31, C-32 
i C-33 va suposar la creació d’un compte compensatori entre la Generalitat i la 
concessionària que caldria computar anualment i que al final de la concessió seria 
compensat per l’Administració mitjançant l’atorgament d’un període addicional de 
durada de la Sindicatura de Comptes ha tingut accés a un càlcul efectuat pel Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat que ha estimat en uns 314,46 M€ el saldo de com-
pensació a 31 de desembre del 2017. La IGGC no va dotar cap provisió per aquest 
concepte (vegeu l’apartat 4.1.3.4).

Resposta
En el compte general de 2019 van ser registrades els compromisos assumits en 

exercicis anteriors amb INVICAT i AUCAT, per import total de 223.5M€ que van 
ser abonats durant el 2020 als concessionaris amb els fons de facilitat financera cor-
responents a l’excés de dèficit de 2019.

En relació al conveni Maresme, estan dotades provisions per l’import de les 
inversions executades pendents d’abonar. Durant l’exercici 2021 en què revertirà 
aquesta concessió (31 d’agost de 2021) es registrarà aquest import en el compte 413 
si al tancament no s’han abonat al contractista.

Observació núm. 18
La Sindicatura de Comptes no ha disposat de l’antiguitat real dels drets pen-

dents de cobrament d’exercicis anteriors de les tresoreries territorials. En cas d’exis-
tir drets pendents de cobrament amb una antiguitat elevada s’hauria de valorar la 
possibilitat de dotar una provisió. (vegeu l’apartat 4.2).

Resposta
No es realitza la provisió perquè no es coneixen l’antiguitat dels drets pendents 

de cobrament, informació que gestiona l’Agència Tributària de Catalunya. Caldrà 
analitzar conjuntament amb l’ATC la possibilitat de temporalitzar aquests saldos.

Observació núm. 19
La IGGC no ha inclòs en el Compte generat presentat a la Sindicatura, els comp-

tes anuals de infraestructures Ferroviàries de Catalunya, del Patronat Catalunya 
Món Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya i del Consorci Urbanístic Portal - 
Costa Brava Illa de Blanes ja que aquestes entitats no els hi havien tramès (vegeu els 
apartats 6.3, 6.4.2 i 6.4.4).

Els comptes anuals de la Fundació Institut Català de Ciències del Clima van ser 
tramesos per la IGGC fora del termini establert en l’article 81.4 ja que aquesta no els 
havia tramès anteriorment (vegeu els apartats 6.3 i 6.4.5).
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Els comptes anuals d’una societat mercantil i quatre consorcis havien estat audi-
tats per auditors externs però l’informe d’auditoria corresponent no ha estat tramès 
a la Sindicatura de Comptes (vegeu els apartats 6.4.3 i 6.4.4).

Resposta
El Compte General de 2017 va incloure per primer cop els comptes anuals d’un 

total de 185 entitats integrants del sector públic de la Generalitat. Només van que-
dar quatre entitats per incloure. Considerem que el resultat d’aquest primer any d’in-
tegració dels comptes anuals de tot el sector públic en el Compte General es molt 
satisfactori.

Observació núm. 20
En general s’observa que un nombre important d’entitats que havien de formular 

i aprovar els seus comptes anuals i trametre’ls a la IGGC no van complir els termi-
nis establerts en els articles 81.2 i 81.3 del TRLFPC (vegeu els apartats 5 i 6,4). Una 
entitat de dret públic, sis consorcis i una fundació van presentar a la IGGC els comp-
tes anuals formulats però no els aprovats (vegeu els apartats 6.4.2, 6.4.4 i 6.4.5).

Resposta
En el Compte General de 2017 de les 185 entitats finalment integrades, només 

14 van presentar els comptes formulats no aprovats en termini per l’òrgan de go-
vern. Cal tenir en compte les dificultats que en molts casos implica la convocatò-
ria dels òrgans de govern per aprovar els comptes anuals en el termini previst. El 
2018 es va veure afectat per les conseqüències derivades de la intervenció via article 
155 de la CE, i per al 2019 es possible que afectin les eleccions municipals fetes el 
26 de maig.

El resultat a partir de 2018 ha estat el següent, i en tot els casos s’han rebut els 
comptes de totes les entitats del perímetre.

Comptes aprovats Comptes formulats Comptes rebuts

2018 176 13 189

2019 191 2 193

2020 203 4 207

Observació núm. 21
Diversos consorcis i entitats de dret públic sotmeses al dret privat van aplicar el 

Pla general de comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007 i van realitzar de-
terminats ajustaments establerts per les instruccions conjuntes de la IGGC, la Di-
recció General de Pressupostos i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya, del 15 de juliol de 2009, sobre aspectes pressupostaris i comptables 
de determinades entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya. La Sindi-
catura considera que, llevat les entitats del sector públic de salut amb autonomia de 
gestió, en l’exercici 2017 els era d’aplicació el Pla general de comptabilitat pública 
de la Generalitat de Catalunya aprovat per l’Ordre del 28 d’agost de 1996 (vegeu 
l’apartat 6.4).

Resposta
Recordem que la disposició «les entitats que, de conformitat amb l’article 3 

d’aquesta Ordre, hagin d’aplicar el PGCPGC que s’aprova en aquesta Ordre, i que 
fins ara aplicaven un pla de comptabilitat basat en un marc d’informació finance-
ra diferent al Pla de comptabilitat pública que es deroga amb aquesta Ordre, poden 
continuar portant la gestió comptable i el retiment de comptes anterior fins que es 
desenvolupi l’adaptació del sis-tema corporatiu d’informació comptable de la Gene-
ralitat de Catalunya.

En desenvolupament d’aquest precepte la IGGC ha posat a disposició de les enti-
tats afectades el nou sistema corporatiu de informació financera PANGEA de comp-
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tabilitat publica, que ja ha estat implementat durant el 2019 i que a data d’avui ja 
apliquen un total de 43 entitats, la major part de les quals fins aleshores aplicaven 
el PGC.

Observació núm. 22
El quinze d’abril del 2019 setze consorcis dels tramesos dins del Compte gene-

ral no tenien adaptats els seus estatuts per determinar l’administració d’adscripció 
(vegeu l’apartat 6.4.4).

Resposta
El compliment dels modificacions estatutàries corresponents per adaptar-se a la 

normativa de consorcis es una responsabilitat de la totalitat de les entitats consor-
ciades, i no únicament de la Generalitat. Entenem que serà un procés progressiu que 
conclourà amb la adscripció formal de tots aquests consorcis a la Generalitat.

Barcelona, 3 d’agost de 2021
David Canada Zapater, interventor general

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 l’ampliació de l’aeroport Josep Tarradellas 
Barcelona - el Prat
361-00010/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 13684).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021.

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 172 del Reglament del Parlament, proposa la compa-
reixença davant el Ple del Parlament següent: 

Càrrec
President de la Generalitat

Finalitat
Informar sobre la seva postura en relació a l’ampliació de l’aeroport Josep Tar-

radellas - el Prat.

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP
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Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el 
Ple perquè informi sobre el coneixement i la participació del Govern 
amb relació als contactes de l’expresident Carles Puigdemont i el seu 
entorn amb els serveis secrets russos
361-00011/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 14054).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021.

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president, Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 172 del Reglament 
del Parlament, proposen la compareixença davant el Ple del Parlament següent: 

Càrrec
Sr. Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat

Motivació
Davant de les informacions aparegudes a The New York Times, basades en in-

formes de diverses agències de seguretat europees, sobre la relació de l’ex presi-
dent Carles Puigdemont i el seu entorn amb els serveis secrets russos en el marc 
d’una col·laboració amb vistes a la creació unilateral d’un estat català amb l’ajuda 
del Kremlin, és imprescindible que el Govern de la Generalitat, a través de la figu-
ra del seu president, comparegui davant la Cambra.

Finalitat
Informar el Parlament sobre el grau de coneixement que el Govern de la Gene-

ralitat té d’aquest afer, sobre si hi ha participat directament o indirecta per qualsevol 
conducte, i sobre la valoració que en fa.

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2021
Carlos Carrizosa Torres, president; Ignacio Martín Blanco, portaveu, GP Cs

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
el Ple perquè informi sobre la pèrdua de la inversió prevista per a 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
361-00012/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 14363).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021.

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente, Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 172 del Re-
glamento del Parlamento, proponen la siguiente comparecencia ante el Pleno del 
Parlamento: 

Cargo
Sr. Pere Aragonés i Garcia, presidente de la Generalitat

Motivación
Ante la pérdida, a causa de la desunión y el mal hacer del Govern de la Gene-

ralitat, de una inversión de 1.700 millones de euros para el aeropuerto Josep Tarra-
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dellas Barcelona-el Prat comprometida por el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agen da Urbana, que habría garantizado su plena operatividad para los próximos 
años y habría arrastrado la creación de miles de puestos de trabajo, es imprescindi-
ble que su presidente comparezca en sede parlamentaria para dar explicaciones por 
tan sonado fiasco.

Finalidad
Dar cuenta a la Cámara de las circunstancias que han envuelto la pérdida de una 

in  versión de tal magnitud, y de la responsabilidad que sea preciso asumir por ello, 
y de las gestiones que piensa emprender para garantizar la operatividad futura del 
aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona - el Prat, pieza fundamental de la vocación 
exterior de la economía catalana.

Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2021
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Ignacio Martín Blanco, portavoz, GP Cs

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el 
Ple perquè informi sobre les reunions de la taula de diàleg
361-00013/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 14364).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021.

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente, Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup 

Parlamen tari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 172 del Re-
glamento del Parlamento, proponen la siguiente comparecencia ante el Pleno del 
Parlamento: 

Cargo
Sr. Pere Aragonès i Garcia, presidente de la Generalitat

Motivación
Ante la inminente puesta en marcha de la autodenominada «Mesa del Diálogo», 

en la que el Govern de la Generalitat actuará como presunto portavoz y representan-
te de todos los catalanes, es indispensable que el presidente de la Generalitat, quien 
ha anunciado que asistirá a dicho encuentro, comparezca en sede parlamentaria en 
cumplimiento del inexcusable principio de luz y taquígrafos en todo aquello que 
afecta al interés general.

Finalidad
Dar cuenta ante la Cámara sobre cuáles son las pretensiones que allí planteará y 

cuál será su estrategia negociadora, y sobre el alcance que, a su juicio, deban tener 
los acuerdos que eventualmente allí se tomen.

Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2021
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Ignacio Martín Blanco, portavoz; GP Cs
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Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
el Ple perquè informi sobre la pèrdua de la inversió prevista per a 
l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
361-00014/13

SOL·LICITUD

Presentació: G Mixt (reg. 14573).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.09.2021.

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 172 del Reglament del Parlament, proposa la compareixença 
davant el Ple del Parlament següent: 

Càrrec
President de la Generalitat

Motivació
El Govern de la Generalitat, AENA i el Govern d’Espanya han estat incapaços 

d’arribar a un acord pera fer possible l’ampliació de l’aeroport de Barcelona  El Prat. 
El projecte d’ampliació havia de permetre convertir aquesta infraestructura aeropor-
tuària en un hub, fent possible l’increment de les seves connexions amb nous destins 
i mercats internacionals.

La manca d’un acord sobre la protecció deis espais naturals que envolten l’aero-
port ha provocat la pèrdua d’una inversió de l’Estat de 1.700 milions d’euros que, no 
només podria tenir un impacte positiu des del punt de vista de les infraestructures, 
sinó també tindria un important impacte en el desenvolupament econòmic de Ca-
talunya.

Finalitat
Informar sobre la pèrdua de la inversió per l’ampliació de l’aeroport de Barcelo-

na - el Prat.

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu GM

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Proposta d’audiència en ponència de Manel Pulido Guerrero, 
coordinador de l’Àrea Pública de Comissions Obreres de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic
352-00305/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP, juntament amb dos altres diputats del GP ECP (reg. 12966).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’Encarna Fernández Martínez, 
secretària general de la Federació de Serveis Públics de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00306/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP, juntament amb dos altres diputats del GP ECP (reg. 12966).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Àlex Díaz, president de la Central 
Sindical Independent i de Funcionaris, amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00307/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP, juntament amb dos altres diputats del GP ECP (reg. 12966).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’un representant de la 
Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00308/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP, juntament amb dos altres diputats del GP ECP (reg. 12966).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Marc Sallas, en representació 
de la Intersindical - Confederació Sindical de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00309/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP, juntament amb dos altres diputats del GP ECP (reg. 12966).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’Olga Arnau i Sanabra, 
presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00310/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP, juntament amb dos altres diputats del GP ECP (reg. 12966).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Soler, president de 
l’Associació Catalana de Municipis, amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00311/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP, juntament amb dos altres diputats del GP ECP (reg. 12966).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Ismael Peña López, director 
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00312/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP, juntament amb dos altres diputats del GP ECP (reg. 12966).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Àlex Rocas Jordi, degà del 
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i 
en Ciències de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00313/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP, juntament amb dos altres diputats del GP ECP (reg. 12966).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Jordi Pacheco, degà del 
Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic
352-00314/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP, juntament amb dos altres diputats del GP ECP (reg. 12966).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Elisenda Malaret, catedràtica 
de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00315/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP, juntament amb dos altres diputats del GP ECP (reg. 12966).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Boltaina, professor 
de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00316/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP, juntament amb dos altres diputats del GP ECP (reg. 12966).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Mauri Majos, professor 
de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00317/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP, juntament amb dos altres diputats del GP ECP (reg. 12966).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’Eduardo Rojo Torrecilla, 
catedràtic de dret públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic
352-00318/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP, juntament amb dos altres diputats del GP ECP (reg. 12966).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Carles Ramió i Matas, 
catedràtic de ciència política i de l’Administració de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de 
les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00319/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP, juntament amb dos altres diputats del GP ECP (reg. 12966).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Losada Trabada, 
professor de ciència política de la Universitat de Santiago de 
Compostel·la, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de 
les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00320/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP, juntament amb dos altres diputats del GP ECP (reg. 12966).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Vidal Aragonés Chicharro, 
advocat laboralista del Col·lectiu Ronda i professor de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00321/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG, juntament amb un altre diputat del GP CUP-NCG (reg. 
13000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’un representant del despatx 
d’advocats Arautz amb relació a la Proposició de llei d’estabilització 
de les treballadores i els treballadors del sector públic
352-00322/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG, juntament amb un altre diputat del GP CUP-NCG (reg. 
13000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’un representant de la sectorial 
d’educació del Barcelonès de la Coordinadora Obrera Sindical amb 
relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i 
els treballadors del sector públic
352-00323/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG, juntament amb un altre diputat del GP CUP-NCG (reg. 
13000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’un representant de la Unió 
Sindical dels Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i 
els treballadors del sector públic
352-00324/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG, juntament amb un altre diputat del GP CUP-NCG (reg. 
13000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Intersindical Alternativa de Catalunya al Consorci per a la 
Normalització Lingüística amb relació a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00325/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG, juntament amb un altre diputat del GP CUP-NCG (reg. 
13000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’un representant de la 
Confederació General del Treball de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00326/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG, juntament amb un altre diputat del GP CUP-NCG (reg. 
13000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Plataforma d’Interins de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00327/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG, juntament amb un altre diputat del GP CUP-NCG (reg. 
13000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Plataforma d’Interines Tècniques Especialistes en Educació 
Infantil amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic
352-00328/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG, juntament amb un altre diputat del GP CUP-NCG (reg. 
13000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’un representant de la Plataforma 
d’Interines Docents de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00329/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG, juntament amb un altre diputat del GP CUP-NCG (reg. 
13000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.



BOPC 110
20 de setembre de 2021

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 89 

Proposta d’audiència en ponència de Fruitós Richarte Travesset, 
jurista, exmagistrat i professor de dret, amb relació a la Proposició 
de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del 
sector públic
352-00330/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG, juntament amb un altre diputat del GP CUP-NCG (reg. 
13000).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00331/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 13404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00332/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 13404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Mauri, professor de 
l’Escola Universitària de Dret Administratiu de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic
352-00333/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 13404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Lluís Medir Tejado, professor 
de Ciència Política i de l’Administració i membre del Grup d’Innovació 
Docent de Gestió i Administració Pública, amb relació a la Proposició 
de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del 
sector públic
352-00334/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 13404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Carles Ramió Matas, catedràtic 
de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat Pompeu 
Fabra, exdirector de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i 
director de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, amb 
relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i 
els treballadors del sector públic
352-00335/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 13404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Miguel Ramón Picó 
Enseñat, professor tutor de Dret Administratiu de la Universitat 
Nacional d’Educació a Distància de les Illes Balears, amb relació 
a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00336/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 13404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Jesús Ángel Fuentetaja 
Pastor, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Nacional 
d’Educació a Distància, amb relació a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00337/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 13404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’Eduardo Rojo Torrecilla, 
catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00338/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 13404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, 
sotsdirector de Docència dels Estudis de Dret i Ciència Política de 
la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00339/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 13404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Metges de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic
352-00340/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 13404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del 
Sindicat d’Infermeria - Satse amb relació a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00341/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 13404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sindicat 
de Sanitaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00342/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 13404).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00343/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, juntament amb un altre diputat del GP ERC (reg. 13671).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00344/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, juntament amb un altre diputat del GP ERC (reg. 13671).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Intersindical - Confederació Sindical de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00345/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, juntament amb un altre diputat del GP ERC (reg. 13671).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Autònoma 
de Treballadors de l’Administració de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00346/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, juntament amb un altre diputat del GP ERC (reg. 13671).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió 
Sindical de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament de 
Catalunya - Federació Sindical de l’Ensenyament de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores 
i els treballadors del sector públic
352-00347/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, juntament amb un altre diputat del GP ERC (reg. 13671).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Acció 
Sindical Independent de Justícia a Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00348/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, juntament amb un altre diputat del GP ERC (reg. 13671).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Plataforma d’Interins/es a Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00349/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, juntament amb un altre diputat del GP ERC (reg. 13671).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Pau Albert Martí, advocat 
expert en funció pública, amb relació a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00350/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, juntament amb un altre diputat del GP ERC (reg. 13671).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació 
a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00351/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, juntament amb un altre diputat del GP ERC (reg. 13671).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00352/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, juntament amb un altre diputat del GP ERC (reg. 13671).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00353/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 13676).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00354/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 13676).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Autònoma 
de Treballadors de l’Administració de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00355/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 13676).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Intersindical - Confederació Sindical de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00356/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 13676).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Carles Ramió Matas, catedràtic 
de ciència política i de l’Administració de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic
352-00357/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 13676).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Joaquín Tornos Mas, catedràtic 
de dret de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00358/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 13676).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Ramon Barberà, 
professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i 
els treballadors del sector públic
352-00359/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 13676).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Mercè Barceló Serramelera, 
catedràtica de dret constitucional de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic
352-00360/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 13676).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Plataforma d’Interins/es a Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
352-00361/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 13676).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Plataforma d’Interines Tècniques Especialistes en Educació 
Infantil amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les 
treballadores i els treballadors del sector públic
352-00362/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 13676).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Díez Rodríguez, secretari 
de Relacions Institucionals de la Unió Sindical de Treballadors 
i Treballadores de l’Ensenyament de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
352-00363/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 13676).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels col·lectius 
i associacions ambientalistes que defensen el delta del Llobregat 
davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre la 
proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00163/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, DSPC-C 64.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup d’Estudi 
i Protecció dels Ecosistemes Catalans davant la Comissió d’Acció 
Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió 
entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes 
similars
356-00164/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, DSPC-C 64.
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Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia davant 
la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de 
línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix 
Llobregat) i altres projectes similars
356-00165/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, DSPC-C 64.

Sol·licitud de compareixença de Noemí Llauradó, presidenta de la 
Diputació de Tarragona, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè 
informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres 
de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
356-00166/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, DSPC-C 64.

Sol·licitud de compareixença de Rosa Abelló, presidenta del Consell 
Comarcal del Baix Camp, davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les 
Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
356-00167/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, DSPC-C 64.

Sol·licitud de compareixença de Neus Sanromà, presidenta del 
Consell Comarcal de la Terra Alta, davant la Comissió d’Acció 
Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió 
entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes 
similars
356-00168/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, DSPC-C 64.
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Sol·licitud de compareixença de Joan Arrufi, representant de la 
Denominació d’Origen Terra Alta, davant la Comissió d’Acció 
Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió 
entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes 
similars
356-00169/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, DSPC-C 64.

Sol·licitud de compareixença de Pilar Miró, representant de 
l’Associació de Turisme Rural Terra Alta, davant la Comissió d’Acció 
Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió 
entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes 
similars
356-00170/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, DSPC-C 64.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos 
davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte 
de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix 
Llobregat) i altres projectes similars
356-00171/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, DSPC-C 64.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
pro Vegueria Penedès davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè 
informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres 
de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
356-00172/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, DSPC-C 64.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre 
d’Estudis del Paisatge Vitivinícola davant la Comissió d’Acció 
Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió 
entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes 
similars
356-00173/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, DSPC-C 64.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell 
Comarcal de l’Alt Camp davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè 
informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres 
de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
356-00174/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, DSPC-C 64.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de 
Valls (Alt Camp) davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi 
sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de 
l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
356-00175/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, DSPC-C 64.

Sol·licitud de compareixença de Carles Puigdemont i Casamajó, 
expresident de la Generalitat, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre la seva relació amb els serveis 
secrets russos
356-00179/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 14055).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Alay i Rodríguez, cap 
de l’oficina de l’expresident Carles Puigdemont, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre la seva relació amb els 
serveis secrets russos
356-00180/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 14056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.09.2021.

Sol·licitud de compareixença del secretari de Territori i Mobilitat 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi 
sobre l’aprovació del Document de regulació aeroportuària
356-00183/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió 5, tinguda 
el 15.09.2021, DSPC-C 62.

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

Compareixença d’una representació del Comitè d’Experts sobre el 
Canvi Climàtic davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar 
sobre l’impacte del projecte d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - 
el Prat en les polítiques d’acció climàtica
357-00015/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 
15.09.2021, DSPC-C 64.

Compareixença d’una representació dels col·lectius i les associacions 
ambientalistes de defensa del delta del Llobregat davant la Comissió 
d’Acció Climàtica per a informar sobre la proposta d’ampliació de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
357-00038/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, 
DSPC-C 64.
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Compareixença d’una representació del Grup d’Estudi i Protecció 
dels Ecosistemes Catalans davant la Comissió d’Acció Climàtica per 
a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les 
Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
357-00039/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, 
DSPC-C 64.

Compareixença del director general d’Energia davant la Comissió 
d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt 
alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres 
projectes similars
357-00040/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, 
DSPC-C 64.

Compareixença de la presidenta de la Diputació de Tarragona davant 
la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de 
línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix 
Llobregat) i altres projectes similars
357-00041/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, 
DSPC-C 64.

Compareixença de la presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp 
davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte 
de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix 
Llobregat) i altres projectes similars
357-00042/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, 
DSPC-C 64.
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Compareixença de la presidenta del Consell Comarcal de la Terra 
Alta davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre 
el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i 
Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
357-00043/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, 
DSPC-C 64.

Compareixença de Joan Arrufí, representant de la Denominació 
d’Origen Terra Alta, davant la Comissió d’Acció Climàtica per a 
informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres 
de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
357-00044/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, 
DSPC-C 64.

Compareixença de Pilar Miró, representant de l’Associació de 
Turisme Rural de la Terra Alta, davant la Comissió d’Acció Climàtica 
per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les 
Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
357-00045/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, 
DSPC-C 64.

Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la 
Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de 
línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix 
Llobregat) i altres projectes similars
357-00046/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, 
DSPC-C 64.
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Compareixença d’una representació de l’Associació pro Vegueria 
Penedès davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre 
el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i 
Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
357-00047/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, 
DSPC-C 64.

Compareixença d’una representació del Centre d’Estudis del 
Paisatge Vitivinícola davant la Comissió d’Acció Climàtica per a 
informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres 
de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
357-00048/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, 
DSPC-C 64.

Compareixença d’una representació del Consell Comarcal de l’Alt 
Camp davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre 
el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i 
Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
357-00049/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, 
DSPC-C 64.

Compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Valls (Alt 
Camp) davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre 
el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i 
Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
357-00050/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 4, tinguda el 15.09.2021, 
DSPC-C 64.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria dels òrgans judicials a Catalunya corresponent al 2020
334-00017/13

PRESENTACIÓ: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Reg. 14178 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Justícia: Mesa del Parlament, 

14.09.2021

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta:
Em plau posar a la vostra disposició la Memòria d’activitat dels òrgans judicials 

a Catalunya corresponent a l’any 2020.
El document recull les dades dels procediments, anàlisi de situació i les més ur-

gents necessitats tant de planta, com d’organització i de recursos humans, d’acord 
amb la previsió de l’article 152.9 de la Llei orgànica del Poder Judicial.

Espero que aquesta Memòria, que mostra el treball i la situació de la Justícia a 
Catalunya, sigui del vostre interès.

Rebeu una cordial salutació.

Barcelona, 1 de setembre de 2021
Jesús Mª Barrientos Pacho, president del Tribunal Superior de Justícia de Ca-

talunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre l’audiovisual a Catalunya corresponent al 2020
334-00018/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 14463 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 14.09.2021

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 
Catalunya, em plau fer-vos a mans l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 2020.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Barcelona, 10 de setembre de 2021
Roger Loppacher i Crehuet, president

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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	Composició de la Comissió d’Igualtat i Feminismes
	410-00005/13
	Substitució de diputats

	Composició de la Comissió d’Acció Climàtica
	410-00009/13
	Substitució de diputats

	Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural
	410-00010/13
	Substitució de diputats

	Composició de la Comissió de Salut
	410-00011/13
	Substitució de diputats

	Composició de la Comissió d’Interior
	410-00012/13
	Substitució de diputats

	Composició de la Comissió de Cultura
	410-00014/13
	Substitució de diputats

	Composició de la Comissió de Justícia
	410-00015/13
	Substitució de diputats


	4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
	Composició de la Comissió de Peticions
	412-00002/13
	Substitució de diputats

	Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	412-00006/13
	Substitució de diputats


	4.45.12. Comissions específiques de seguiment
	Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
	411-00001/13
	Adscripció de diputats del GP Cs

	Composició de la Comissió de la Infància
	411-00002/13
	Adscripció de diputats del GP Cs


	4.50. Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01. Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 1/XIII, per la qual s’aprova el Compte general de la Generalitat corresponent al 2016
	290-00001/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 2/XIII, per la qual s’aprova el Compte general de la Generalitat corresponent al 2017
	290-00002/13
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	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 l’ampliació de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona - el Prat
	361-00010/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre el coneixement i la participació del Govern amb relació als contactes de l’expresident Carles Puigdemont i el seu entorn amb els serveis secrets russos
	361-00011/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre la pèrdua de la inversió prevista per a l’aeroport de Barcelona - el Prat
	361-00012/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre les reunions de la taula de diàleg
	361-00013/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre la pèrdua de la inversió prevista per a l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	361-00014/13
	Sol·licitud


	4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats
	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Proposta d’audiència en ponència de Manel Pulido Guerrero, coordinador de l’Àrea Pública de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00305/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Encarna Fernández Martínez, secretària general de la Federació de Serveis Públics de la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballad
	352-00306/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Àlex Díaz, president de la Central Sindical Independent i de Funcionaris, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00307/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’un representant de la Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00308/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Marc Sallas, en representació de la Intersindical - Confederació Sindical de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00309/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Olga Arnau i Sanabra, presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00310/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Lluís Soler, president de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00311/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Ismael Peña López, director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00312/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Àlex Rocas Jordi, degà del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sec
	352-00313/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jordi Pacheco, degà del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00314/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Elisenda Malaret, catedràtica de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00315/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Xavier Boltaina, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00316/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Mauri Majos, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00317/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de dret públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00318/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carles Ramió i Matas, catedràtic de ciència política i de l’Administració de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00319/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Losada Trabada, professor de ciència política de la Universitat de Santiago de Compostel·la, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00320/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Vidal Aragonés Chicharro, advocat laboralista del Col·lectiu Ronda i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del se
	352-00321/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’un representant del despatx d’advocats Arautz amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00322/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’un representant de la sectorial d’educació del Barcelonès de la Coordinadora Obrera Sindical amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00323/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’un representant de la Unió Sindical dels Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00324/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya al Consorci per a la Normalització Lingüística amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00325/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’un representant de la Confederació General del Treball de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00326/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma d’Interins de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00327/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma d’Interines Tècniques Especialistes en Educació Infantil amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00328/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’un representant de la Plataforma d’Interines Docents de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00329/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Fruitós Richarte Travesset, jurista, exmagistrat i professor de dret, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00330/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00331/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00332/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Mauri, professor de l’Escola Universitària de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00333/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Lluís Medir Tejado, professor de Ciència Política i de l’Administració i membre del Grup d’Innovació Docent de Gestió i Administració Pública, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i 
	352-00334/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carles Ramió Matas, catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat Pompeu Fabra, exdirector de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i director de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiqu
	352-00335/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Miguel Ramón Picó Enseñat, professor tutor de Dret Administratiu de la Universitat Nacional d’Educació a Distància de les Illes Balears, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els tr
	352-00336/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jesús Ángel Fuentetaja Pastor, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
	352-00337/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del s
	352-00338/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, sotsdirector de Docència dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treb
	352-00339/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Metges de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00340/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sindicat d’Infermeria - Satse amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00341/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sindicat de Sanitaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00342/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00343/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00344/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Intersindical - Confederació Sindical de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00345/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els trebal
	352-00346/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament de Catalunya - Federació Sindical de l’Ensenyament de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballad
	352-00347/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Acció Sindical Independent de Justícia a Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00348/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma d’Interins/es a Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00349/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Pau Albert Martí, advocat expert en funció pública, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00350/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00351/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00352/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00353/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00354/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els trebal
	352-00355/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Intersindical - Confederació Sindical de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00356/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carles Ramió Matas, catedràtic de ciència política i de l’Administració de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00357/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joaquín Tornos Mas, catedràtic de dret de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00358/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Ramon Barberà, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00359/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Mercè Barceló Serramelera, catedràtica de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00360/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma d’Interins/es a Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00361/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma d’Interines Tècniques Especialistes en Educació Infantil amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
	352-00362/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Xavier Díez Rodríguez, secretari de Relacions Institucionals de la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i
	352-00363/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació dels col·lectius i associacions ambientalistes que defensen el delta del Llobregat davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre la proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	356-00163/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat
	356-00164/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
	356-00165/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres proje
	356-00166/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Rosa Abelló, presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres pr
	356-00167/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Neus Sanromà, presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altre
	356-00168/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Arrufi, representant de la Denominació d’Origen Terra Alta, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altr
	356-00169/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pilar Miró, representant de l’Associació de Turisme Rural Terra Alta, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i
	356-00170/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
	356-00171/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació pro Vegueria Penedès davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projecte
	356-00172/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altre
	356-00173/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Comarcal de l’Alt Camp davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes 
	356-00174/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Valls (Alt Camp) davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes
	356-00175/13
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Carles Puigdemont i Casamajó, expresident de la Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la seva relació amb els serveis secrets russos
	356-00179/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Alay i Rodríguez, cap de l’oficina de l’expresident Carles Puigdemont, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la seva relació amb els serveis secrets russos
	356-00180/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari de Territori i Mobilitat davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre l’aprovació del Document de regulació aeroportuària
	356-00183/13
	Rebuig de la sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre l’impacte del projecte d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat en les polítiques d’acció climàtica
	357-00015/13
	Substanciació

	Compareixença d’una representació dels col·lectius i les associacions ambientalistes de defensa del delta del Llobregat davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre la proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	357-00038/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres proj
	357-00039/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença del director general d’Energia davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
	357-00040/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la presidenta de la Diputació de Tarragona davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
	357-00041/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
	357-00042/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de la presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
	357-00043/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Joan Arrufí, representant de la Denominació d’Origen Terra Alta, davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes si
	357-00044/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença de Pilar Miró, representant de l’Associació de Turisme Rural de la Terra Alta, davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres p
	357-00045/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
	357-00046/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Associació pro Vegueria Penedès davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
	357-00047/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes sim
	357-00048/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació del Consell Comarcal de l’Alt Camp davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
	357-00049/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Valls (Alt Camp) davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre les Terres de l’Ebre i Begues (Baix Llobregat) i altres projectes similars
	357-00050/13
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
	Memòria dels òrgans judicials a Catalunya corresponent al 2020
	334-00017/13
	Presentació: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

	Informe sobre l’audiovisual a Catalunya corresponent al 2020
	334-00018/13
	Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya




