
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de creació del Fons Complementari de Riscos de  la Generalitat de 
Catalunya
200-00001/13
Tramesa a la Comissió 11

Projecte de llei de la ciència de Catalunya
200-00002/13
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de supressió de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni 
dels vehicles de tracció mecànica
202-00010/13
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
202-00019/13
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 12

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 20/2021, del 14 de setembre, de modificació del Decret llei 41/2020, del 
10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius 
i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a 
les conseqüències de la Covid-19
203-00010/13
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 12

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el compromís de Catalunya amb  la  reconstrucció del 
Kurdistan
250-00225/13
Tramesa al Ple 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la necessitat de mantenir oberts i a ple rendiment du-
rant l’estiu els centres d’atenció primària de Valldoreix i Turó de Can Mates i els 
consultoris de les Planes i la Florida, a Sant Cugat del Vallès
250-00226/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15
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Proposta de resolució sobre la moratòria en l’ús de les llançadores de projectils 
viscoelàstics pel Cos de Mossos d’Esquadra
250-00227/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la creació dels impostos ambientals que estableix la 
Llei 16/2017, del canvi climàtic
250-00228/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la situació a Cuba el juliol del 2021
250-00229/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’ampliació de places de centres de dia a Tremp
250-00230/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la construcció del nou centre d’atenció primària de 
Riells i Viabrea
250-00231/13
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la variant de les Preses
250-00232/13
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre les emissions odoríferes
250-00233/13
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la manca de places de formació professional a Igualada
250-00234/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’ús de sulfat de coure a les instal·lacions de reg del 
delta de l’Ebre
250-00235/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre els furts i robatoris als conreus de garrofa
250-00236/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre els animals domèstics de les dones víctimes de vio-
lència de gènere
250-00237/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la integració dels sistemes de seguiment integral en 
els casos de violència de gènere
250-00238/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la reobertura dels centres sanitaris de l’alt Berguedà
250-00239/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari comercial dels establiments si-
tuats en municipis turístics fins a dos quarts d’una de la matinada
250-00240/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la supressió del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
250-00241/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’agents rurals
250-00242/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la conversió de l’Institut per al Desenvolupament de les 
Comarques de l’Ebre en el mecanisme per a cogestionar els fons europeus Pròxima 
Generació a les Terres de l’Ebre
250-00243/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació del Cos de Mos-
sos d’Esquadra en els desnonaments
250-00244/13
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió a la xarxa de telecomuni-
cacions, de la fibra òptica i de la telefonia mòbil a les Terres de l’Ebre i de mesures 
per a millorar les condicions per al teletreball en aquestes comarques
250-00245/13
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la defensa del sector forestal
250-00246/13
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un projecte de llei de gestió i prevenció 
dels residus
250-00247/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la formació professional
250-00248/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial 
i financer de Cuba per part dels Estats Units d’Amèrica
250-00249/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la comissió tècnica per a la protecció de les oliveres i 
els oliverars monumentals
250-00250/13
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la creació d’un jutjat mixt d’instrucció i primera instàn-
cia a Móra d’Ebre
250-00251/13
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23
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Proposta de resolució sobre la declaració de zones afectades per una emergència 
de protecció civil
250-00252/13
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el pagament de cuidadors a les llars d’infants d’empreses
250-00253/13
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la rehabilitació i la millora del Poble Vell de Corbera 
d’Ebre com a punt zero dels espais de la Batalla de l’Ebre
250-00254/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’assenyalament d’advocats i defensors del drets hu-
mans a les Filipines
250-00255/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre les ordres de protecció per violència de gènere
250-00256/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la construcció d’una guingueta a la zona de l’antiga 
marisqueria de Roses
250-00257/13
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Cervelló
250-00258/13
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre les pensions de les dones
250-00259/13
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre el suport a la diversitat de gènere i a la igualtat de drets 
de les persones transgènere
250-00260/13
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’accés universal a les vacunes contra la Covid-19
250-00261/13
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la inclusió de la formació LGBTI+ a l’Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya
250-00262/13
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’organització de la jornada escolar
250-00263/13
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el millorament de les polítiques de suport al sector de 
la llet
250-00264/13
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 27
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Proposta de resolució sobre l’ús del transport escolar com a línia regular de viatgers
250-00265/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la retirada del Parlament de Catalunya de l’Assemblea 
Parlamentària de la Francofonia i la seva renúncia a la condició de membre associat
250-00266/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la ronda Sud a Granollers (carretera C-352)
250-00267/13
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

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
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre l’increment de la presència policial als barris de Tar-
ragona
250-00269/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la declaració de zones afectades greument per una 
emergència de protecció civil al sud de Tarragona
250-00271/13
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la recuperació de l’activitat castellera i  de la cultura 
popular i tradicional
250-00272/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

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
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre el foment de la formació professional dual
250-00274/13
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

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
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

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
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

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
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la neutralitat de la inspecció educativa
250-00278/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31
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Proposta de resolució sobre el projecte de macro parc eòlic marí a la Costa Brava 
nord
250-00279/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el Centre d’Urgències d’Atenció Primària del Centre 
d’Atenció Primària Mútua de Terrassa, de Rubí
250-00280/13
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels repartidors de les plata-
formes digitals
250-00281/13
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la prevenció del suïcidi
250-00282/13
Presentació: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP, GP Cs, G Mixt 32

Proposta de resolució de suport a la lliure elecció de l’idioma per part dels alumnes 
que fan les proves d’accés a la universitat
250-00283/13
Presentació: GP Cs 34

Proposta de resolució sobre l’increment de metges especialistes i de família per als 
centres d’atenció primària
250-00284/13
Presentació: GP VOX 35

Proposta de resolució sobre la gestió de l’impost de transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats
250-00285/13
Presentació: GP VOX 37

Proposta de resolució sobre la violència intrafamiliar
250-00286/13
Presentació: GP VOX 39

Proposta de resolució sobre la protecció del delta de l’Ebre
250-00287/13
Presentació: GP VOX 40

Proposta de resolució sobre la conservació del jaciment del Roser-Mujal, de Calella
250-00288/13
Presentació: GP CUP-NCG, Jessica González Herrera, del GP ECP 44

Proposta de resolució sobre la negligència i les mancances del Departament d’Edu-
cació en la planificació, la provisió i la gestió de la formació professional
250-00289/13
Presentació: GP CUP-NCG 45

Proposta de resolució sobre el caràcter esbiaixat de la història de Catalunya que el 
Museu d’Història de Catalunya ofereix als visitants
250-00290/13
Presentació: GP Cs 46

Proposta de resolució sobre la població del peix aranya a la Costa Brava centre
250-00291/13
Presentació: GP PSC-Units 48

Proposta de resolució sobre els aiguamolls de l’Empordà
250-00292/13
Presentació: GP PSC-Units 49

Proposta de resolució sobre les obres de consolidació del Poble Vell de Corbera 
d’Ebre
250-00293/13
Presentació: GP PSC-Units 51

Proposta de resolució sobre la ressonància magnètica a l’Hospital Comarcal del 
Pallars
250-00294/13
Presentació: GP PSC-Units 52
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici definitiu per a l’Institut Santa 
Coloma de Gramenet i l’ampliació de l’oferta de batxillerat en aquest centre
250-00295/13
Presentació: GP Cs 53

Proposta de resolució sobre el respecte dels drets lingüístics per part dels serveis 
audiovisuals
250-00296/13
Presentació: GP CUP-NCG 54

Proposta de resolució sobre el trasllat de les instal·lacions de l’empresa Applus del pas-
satge Puigmadrona de Barcelona
250-00297/13
Presentació: GP ECP 60

Proposta de resolució sobre l’impuls de la internalització del Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
250-00299/13
Presentació: GP CUP-NCG 61

Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’obligatorietat de l’ús de mascaretes 
per als escolars
250-00300/13
Presentació: GP VOX 63

Proposta de resolució sobre la creació d’un dispositiu policial específic per a afrontar 
la delinqüència i la inseguretat al centre del Vendrell, Coma-ruga, els Pisos Planas, 
Mas Borràs, Edèn Parc i Oasi Parc
250-00301/13
Presentació: GP VOX 65

Proposta de resolució sobre el reforç d’un dispositiu policial específic i el desple-
gament del pla Tremall dels Mossos d’Esquadra per a afrontar la delinqüència i la 
inseguretat als barris de la part alta de Tarragona i al Serrallo
250-00302/13
Presentació: GP VOX 66

Proposta de resolució sobre la creació del conservatori del litoral de Catalunya
250-00303/13
Presentació: GP ECP 68

Proposta de resolució sobre el foment de l’acolliment familiar
250-00304/13
Presentació: GP Cs 69

Proposta de resolució de condemna de l’assetjament sofert per  la diputada Anna 
Grau en les xarxes socials
250-00305/13
Presentació: GP Cs 70

Proposta de resolució sobre la creació de deduccions fiscals per les despeses edu-
catives dels contribuents amb fills menors de tres anys
250-00306/13
Presentació: GP VOX 71

Proposta de resolució sobre l’energia nuclear
250-00307/13
Presentació: GP VOX 72

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges «L’Educació inclusiva a Catalunya»
360-00004/13
Presentació: síndic de Greuges 75

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00001/13
Substitució de diputats 76
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Composició de la Comissió d’Empresa i Treball
410-00003/13
Substitució de diputats 76

Composició de la Comissió d’Igualtat i Feminismes
410-00005/13
Substitució de diputats 76

Composició de la Comissió d’Educació
410-00007/13
Substitució de diputats 77

Composició de la Comissió d’Interior
410-00012/13
Substitució de diputats 77

Composició de la Comissió de Cultura
410-00014/13
Substitució de diputats 78

Composició de la Comissió de Justícia
410-00015/13
Substitució de diputats 78

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/13
Substitució de diputats 78

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/13
Substitució de diputats 79

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 13/XIV, sobre les línies d’acció per a dur a ter-
me la transformació del model econòmic
390-00013/13
Designació de la Comissió competent 79

Control del compliment de la Moció 14/XIV, sobre la tasca de servei públic dels 
mitjans de comunicació i la gestió de la publicitat institucional en aquests mitjans
390-00014/13
Designació de la Comissió competent 79

Control del compliment de la Moció 15/XIV, sobre el pla de xoc en polítiques actives 
d’ocupació per a superar l’impacte de la Covid-19
390-00015/13
Designació de la Comissió competent 80

Control del compliment de la Moció 16/XIV, sobre el dret a interrompre voluntària-
ment l’embaràs al sistema sanitari
390-00016/13
Designació de la Comissió competent 80

Control del compliment de la Moció 17/XIV, sobre la feminització del Cos de Bom-
bers de la Generalitat
390-00017/13
Designació de la Comissió competent 80

Control del compliment de la Moció 18/XIV, sobre la situació social
390-00018/13
Designació de la Comissió competent 80

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’increment de fets delictius relacionats amb el conreu del cànnabis
354-00030/13
Acord sobre la sol·licitud 81
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les seves declaracions 
públiques pel que fa a la participació de mitjans aeris en l’extinció de l’incendi forestal 
del cap de Creus
356-00162/13
Rebuig de la sol·licitud 81

Sol·licitud de compareixença d’Eugenio Sedano i Monasterio, membre de la Plata-
forma Mercaderies per l’Interior, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
perquè informi sobre l’objectiu de la Plataforma de desviar el transport de merca-
deries del Corredor Mediterrani per una via interior
356-00194/13
Acord sobre la sol·licitud 81

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

Compareixença d’una representació de la Campanya Contra el Quart Cinturó davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per  a  informar sobre el desplegament 
de l’autovia B-40
357-00013/13
Substanciació 81

Compareixença d’Eugenio Sedano i Monasterio, membre de la Plataforma Merca-
deries per l’Interior, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar 
sobre l’objectiu de la Plataforma de desviar el transport de mercaderies del Corredor 
Mediterrani per una via interior
357-00060/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 82
Substanciació 82

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el compliment de les mis-
sions específiques del servei públic de competència de la Generalitat de Catalunya 
corresponent al 2019
337-00007/13
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 82

4.95. Altres informacions

Composició del Grup de Treball en Equitat de Gènere
414-00001/13
Designació de membres 83
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

Projecte de llei de la ciència de Catalunya
200-00002/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Recerca i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies hàbils (del 29.09.2021 al 
05.10.2021).
Finiment del termini: 06.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

3.01.02. Proposicions de llei

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 29.09.2021 al 13.10.2021).
Finiment del termini: 14.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.
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Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris 
i viles
202-00019/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 29.09.2021 al 13.10.2021).
Finiment del termini: 14.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 20/2021, del 14 de setembre, de modificació del Decret llei 
41/2020, del 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter 
social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure 
i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències 
de la Covid-19
203-00010/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 15227 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.09.2021

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 21 de setembre de 
2021, ha pres coneixement del Decret llei 20/2021, del 14 de setembre, de modifi-
cació del Decret llei 41/2020, del 10 de novembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les 
activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la Covid-19, publicat 
al DOGC 8502, de 15.09.2021, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè  
el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament s’inicia el dia 16 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 14 de setembre de 2021, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller d’Educació, s’aprova la iniciativa SIG21EDU1590 - 

Projecte de decret llei de modificació del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, 
de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de 
l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüèn-
cies de la COVID-19.

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb el conseller de Salut.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
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Decret llei 20/2021, de 14 de setembre, de modificació del Decret llei 
41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter 
social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure 
i de  les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències 
de  la COVID-19

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

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

Decret llei

Exposició de motius
Mitjançant el Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinà-

ries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de 
les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19, es va 
establir la comunicació de dades del Departament de Salut a les direccions dels cen-
tres educatius com a mesura del tot necessària per fer la gestió de la pandèmia més 
àgil i diligent. No obstant, en el moment d’establir aquesta comunicació de dades, 
es va referir únicament al resultat de proves diagnòstiques, en tant que la vacunació 
encara no estava implementada.

En el moment actual, podem afirmar que la comunicació de dades establerta al 
Decret llei 41/2020, de 10 de novembre ha esdevingut una mesura cabdal per donar 
seguretat a tota la comunitat educativa i, indubtablement, ha fet possible mantenir 
les escoles obertes i segures durant el curs escolar 2020-2021 i, per tant, ha de con-
tinuar per al proper curs.

Ara bé, el «Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el 
marc de la pandèmia per COVID-19,» es fa ressò, també, que la campanya de va-
cunació i l’evolució de les dades epidemiològiques obren un escenari diferent per al 
curs 2021-2022, si bé, mentre no s’obtingui la immunitat de grup, cal mantenir me-
sures de protecció i prevenció per evitar noves onades, essent essencials, a aquest 
efecte, les dades de vacunació que, actualment, encara no estan incloses en l’àmbit 
de col·laboració entre el Departament de Salut i els centres educatius a què va donar 
lloc el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, esmentat.

La necessitat i urgència per tal d’incorporar les dades de vacunació en el règim 
de col·laboració entre el Departament de Salut i els centres educatius es posa de ma-
nifest en el fet que el protocol de gestió de casos covid-19 als centres educatius pel 
curs 2021-2022 (actualitzat a 3 de setembre de 2021) determina la realització de qua-
rantenes preventives als convivents en edat escolar que pertanyin a un grup de con-
vivència estable d’un centre educatiu o de professionals de l’educació, sempre que 
hagin passat la covid-19 en les darrers 180 dies, o bé, no estiguin vacunats amb pauta 
completa, resultant així imprescindible disposar de les dades de vacunació amb la 
màxima urgència, un cop iniciat el curs 2021-2022.

Per tant, mentre estiguem en situació de risc arran de la COVID-19, resulta ur-
gent, atès l’inici del curs 2021-2022, ampliar el règim actual de comunicació de da-
des prevista a l’article 8.5 del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, amb les refe-
rents a la vacunació, amb l’objecte de garantir l’efectivitat del conjunt de mesures de 
prevenció i protecció de la salut en els centres del sistema educatiu de Catalunya per 
fer front a la pandèmia de la COVID-19.

En conseqüència, per tal de facultar el Departament de Salut a comunicar a 
la direcció del centre educatiu les dades de vacunació COVID-19 de l’alumnat, 
personal docent, personal d’administració i serveis, personal d’atenció educativa i 
altre personal extern que està en contacte amb alumnes en l’entorn educatiu, ne-
cessàries per dur a terme les activitats relacionades amb la gestió de l’emergència 
sanitària actual, el projecte modifica l’actual apartat 5, de l’article 8 del Decret 
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llei 41/2020, de 10 de novembre, esmentat, en la redacció donada pel Decret llei 
48/2020, d’1 de desembre.

D’acord amb l’exposat, les mesures que es proposen es fonamenten en el pres-
supòsit de necessitat extraordinària i urgent que habilita per aprovar aquest Decret 
llei, els objectius del qual no podrien ser assolits mitjançant la tramitació d’un pro-
cediment legislatiu ordinari.

En conseqüència, els diversos instruments legislatius d’urgència o de tramitació 
ràpida, com les tramitacions urgents o la tramitació per lectura única, no permeten 
que les modificacions extraordinàries i urgents proposades al Decret llei 41/2020, 
de 10 de novembre, es puguin aprovar i puguin entrar en vigor amb la celeritat re-
querida. L’únic instrument normatiu que permet la celeritat requerida per cobrir el 
buit normatiu que es podria produir és el decret llei.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de no-
vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

A proposta del conseller d’Educació i del conseller de Salut, i d’acord amb el 
Govern,

Decreto: 

Article únic. Modificació de l’article 8.5 del Decret llei 41/2020, de 10 
de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres 
educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats 
extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19
Es modifica l’article 8.5 del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, que passa a 

tenir la redacció següent: 
«Article 8
8.5. Així mateix, el Departament de Salut, en el marc de les funcions que té 

atribuïdes en la situació de pandèmia esmentada, ha de comunicar al director o a 
la directora del centre educatiu, mitjançant els sistemes d’informació establerts, les 
dades de salut corresponents als resultats de proves diagnòstiques de COVID-19 i 
a la vacunació de COVID-19 per tal que es puguin adoptar les mesures pertinents 
d’acord amb els protocols establerts. El director o directora del centre educatiu ha de 
mantenir el deure de secret i de confidencialitat sobre la informació a la qual tingui 
accés, fins i tot un cop finalitzada la situació d’emergència sanitària.».

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei co-
operin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 14 de setembre de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Josep Gonzàlez 

Cambray, conseller d’Educació; Josep Maria Argimon i Pallàs, conseller de Salut

Antecedents del Decret llei
1. Índex de documents de l’expedient del Decret llei 20/2021, de 14 de setembre, 

de modificació del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinà-
ries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de 
les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

2. Comunicació al Govern de la tramitació del projecte de Decret llei de modifi-
cació del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de conformitat amb l’article 38.2 de 
la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern.
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3. Informe justificatiu del projecte de Decret llei de modificació del Decret llei 
41/2020, de 10 de novembre, de conformitat amb l’article 38.3 de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, conjunt Depar-
tament d’Educació i Departament de Salut.

4. Informe Jurídic relatiu al projecte de Decret llei de modificació del Decret llei 
41/2020, de 10 de novembre.

5. Text del projecte de Decret llei de modificació del Decret llei 41/2020, de 10 
de novembre, sotmès a aprovació pel Govern de 14 de setembre de 2021 (format 
word).

6. Ordre d’inserció al DOGC.
7. Certificat del secretari del Govern, de l’aprovació del projecte de Decret llei 

de modificació del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, en sessió del Govern de 
14 de setembre de 2021.

8. Text de la iniciativa aprovada publicada al DOGC.

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 el compromís de Catalunya 
amb la reconstrucció del Kurdistan
250-00225/13

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.
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Proposta de resolució sobre la moratòria en l’ús de les llançadores 
de projectils viscoelàstics pel Cos de Mossos d’Esquadra
250-00227/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre les emissions odoríferes
250-00233/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.



BOPC 116
28 de setembre de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 18

Proposta de resolució sobre la manca de places de formació 
professional a Igualada
250-00234/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre l’ús de sulfat de coure a les instal·lacions 
de reg del delta de l’Ebre
250-00235/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre els furts i robatoris als conreus 
de garrofa
250-00236/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre els animals domèstics de les dones 
víctimes de violència de gènere
250-00237/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre la integració dels sistemes de seguiment 
integral en els casos de violència de gènere
250-00238/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre la reobertura dels centres sanitaris 
de l’alt Berguedà
250-00239/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari comercial 
dels establiments situats en municipis turístics fins a dos quarts 
d’una de la matinada
250-00240/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.
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Proposta de resolució sobre la supressió del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya
250-00241/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’agents rurals
250-00242/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre la conversió de l’Institut per al 
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre en el mecanisme 
per a cogestionar els fons europeus Pròxima Generació a les Terres 
de l’Ebre
250-00243/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació 
del Cos de Mossos d’Esquadra en els desnonaments
250-00244/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre la defensa del sector forestal
250-00246/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un projecte de llei 
de gestió i prevenció dels residus
250-00247/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre la formació professional
250-00248/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre l’aixecament del bloqueig polític, 
econòmic, comercial i financer de Cuba per part dels Estats Units 
d’Amèrica
250-00249/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre la comissió tècnica per a la protecció 
de les oliveres i els oliverars monumentals
250-00250/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre la creació d’un jutjat mixt d’instrucció 
i primera instància a Móra d’Ebre
250-00251/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre la declaració de zones afectades 
per una emergència de protecció civil
250-00252/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre el pagament de cuidadors a les llars 
d’infants d’empreses
250-00253/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.
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Proposta de resolució sobre la rehabilitació i la millora del Poble Vell 
de Corbera d’Ebre com a punt zero dels espais de la Batalla de l’Ebre
250-00254/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre l’assenyalament d’advocats i defensors 
del drets humans a les Filipines
250-00255/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre les ordres de protecció per violència 
de gènere
250-00256/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una guingueta a la zona 
de l’antiga marisqueria de Roses
250-00257/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Cervelló
250-00258/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre les pensions de les dones
250-00259/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre el suport a la diversitat de gènere 
i a la igualtat de drets de les persones transgènere
250-00260/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.
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Proposta de resolució sobre l’accés universal a les vacunes contra 
la Covid-19
250-00261/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre la inclusió de la formació LGBTI+ 
a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
250-00262/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre l’organització de la jornada escolar
250-00263/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre el millorament de les polítiques 
de suport al sector de la llet
250-00264/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre l’ús del transport escolar com a línia 
regular de viatgers
250-00265/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre la retirada del Parlament de Catalunya 
de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia i la seva renúncia 
a la condició de membre associat
250-00266/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.
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Proposta de resolució sobre la recuperació de l’activitat castellera 
i de la cultura popular i tradicional
250-00272/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Recerca i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.
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Proposta de resolució sobre la neutralitat de la inspecció educativa
250-00278/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre el projecte de macro parc eòlic marí 
a la Costa Brava nord
250-00279/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.



BOPC 116
28 de setembre de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 32

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels repartidors 
de les plataformes digitals
250-00281/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 29.09.2021 al 07.10.2021).
Finiment del termini: 08.10.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

Proposta de resolució sobre la prevenció del suïcidi
250-00282/13

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP PSC-UNITS, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP, 

GP CS, G MIXT

Reg. 14358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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

na, Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatu-
ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem, Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del 
Grup Mixt, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la prevenció i sensibilització 
del suïcidi, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La pandèmia de la COVID-19 ha tingut un fort impacte sobre la salut física i 

emocional de les persones i, en general, de la comunitat arreu del nostre territori  
i del món, a causa del confinament, de les restriccions de mobilitat i els efectes so-
cioeconòmics que s’han agreujat encara més. L’impacte que ha tingut la pandèmia 
en relació a la salut mental i el benestar emocional de les persones, en especial, a 
les dones, als infants, als adolescents i a la gent gran, ha estat un clar punt d’infle-
xió en la què es troba una problemàtica que portem anys com a societat arrosse-
gant, i que l’administració pública ha de continuar garantint, impulsant i sobretot, 
sensibilitzar.

En aquest sentit, i amb motiu del Dia Mundial per a la prevenció del Suïcidi, des 
del Parlament volem abordar aquest fenomen estructural tant present en la nostra 
societat, i que constantment va en augment, i que continua sent un tema tabú, des-
conegut i estigmatitzat.

La conducta suïcida és un molt més present del que ens pensem, de fet, a Ca-
talunya, el suïcidi és la primera causa de mort entre la població de 15 a 34 anys, i 
és justament en l’etapa de l’adolescència quan es produeixen més intents de suïcidi 
que no en l’edat adulta. Aquestes dades són esfereïdores i es fa més palès encara la 
necessitat de conscienciar i informar sobre el suïcidi per tal de poder-lo prevenir ja 
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que és fonamental poder i saber detectar les demandes d’auxili explícites o implíci-
tes existents per tal d’actuar de manera adient i preventiva. Ser comprensius, crear 
espais segurs i compartir experiències o impulsar projectes comuns són accions 
encaminades a respondre com a societat de problemes que al cap i a la fi afecten 
al col·lectiu.

Des de les institucions públiques i en aquest cas, des del Parlament hem de po-
der liderar aquests projectes de sensibilització i prevenció del suïcidi. Elaborar el Pla 
Nacional de Salut Mental de les entitats, de les associacions juvenils i de la Xarxa 
de Salut Pública de Catalunya és una fita important a aconseguir.

Així mateix, el Parlament va aprovar el passat mes de juny la creació de la Comis-
sió d’Estudi de Salut Mental i Addiccions. La primera comissió d’estudi que ha estat 
aprovada a petició del sector de salut mental. Un fet que demostra que sense dubte 
estem alineats en la prioritat fonamental que és l’abordatge de la salut mental.

Les entitats i associacions que tenim a Catalunya, així com les entitats juvenils i 
les educatives, fan una tasca ingent per crear els espais referents necessaris per pro-
moure un ambient saludable on el benestar emocional predomini. L’educació emo-
cional, aprendre a demanar i acceptar que necessitem ajuda, acceptar que no estem 
bé o bé parlar obertament del suïcidi, formar els professionals de lleure o el profes-
sorat... són moltes de les accions que s’han de continuar impulsant.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, el Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, el Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per 
Guanyar, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem, el Grup Parlamentari de Ciuta-
dans i el Grup Mixt, presenten la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís inequívoc per a la rea-

lització de totes les accions i polítiques públiques necessàries de prevenció del suï-
cidi, l’acompanyament al dol i la promoció del benestar emocional i la salut mental.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a
a. Continuar implementant projectes preventius de sensibilització i formació, 

com el Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya que detalla accions i recursos.
b. Tenir en compte les diverses necessitats específiques de cada grup de risc, amb 

una especial cura en aquells grups que han incrementat més el risc, persones joves, 
dones, col·lectius d’especial vulnerabilitat i les persones privades de llibertat.

c. Visualitzar, sensibilitzar i difondre la prevenció del suïcidi com a una realitat 
transversal i combatre’n l’estigma, treballant amb projectes interdisciplinaris.

d. Continuar evolucionant les eines que tenim a l’abast en Salut Mental, per tal 
de poder donar millor resposta.

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Mòni-

ca Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid 
Colomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, GP Cs, portaveus. Alejandro Fernández 
Álvarez, president-portaveu G Mixt
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Proposta de resolució de suport a la lliure elecció de l’idioma 
per part dels alumnes que fan les proves d’accés a la universitat
250-00283/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 14359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la Propuesta de resolución de apoyo a la libre elección de idioma por parte 
del alumnado que realiza las Pruebas de Acceso a la Universidad, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió de Recerca i Universitats, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde tiempo inmemorial, el Departamento de Universidades y la Oficina d’Ac-

cés a la Universitat habían implantado una mala práctica en las Pruebas de Acce-
so a la Universidad (PAU), consistente en repartir un ejemplar de las pruebas a los 
alumnos exclusivamente en catalán y seguidamente preguntarles si alguno de ellos 
prefería el ejemplar en castellano. Este procedimiento transmitía a los estudiantes 
la preferencia de la Administración por la versión catalana, y señalaba a aquellos 
que querían redactar su examen en castellano, motivo por el cual no es de extra-
ñar que tan solo un 5% de ellos se decantasen por esta lengua. Un porcentaje sor-
prendentemente bajo, si tenemos en cuenta que, de acuerdo con la última Enquesta 
d’Usos Lingüístics de la Població, el castellano es la primera lengua del 52,7% de 
la población catalana. Es comprensible que, en un examen de esta trascendencia, 
ningún alumno tenga ganas de exponerse a indisponerse con sus evaluadores por 
haberse atrevido a escribirlo en el idioma que percibe como no preferente y no de-
seado por la Administración de la Generalitat.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) emprendió acciones 
judiciales contra dicha mala práctica, argumentando que era discriminatoria con-
tra los alumnos castellanohablantes. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(TSJC) dio la razón a la AEB y ordenó a la Generalitat mediante auto que en lo 
sucesivo actuase conforme a dos posibles soluciones: (a) el reparto de un único exa-
men con los enunciados de las preguntas en los tres idiomas oficiales de Cataluña; o 
(b) el reparto alumno por alumno del examen en la lengua que éste prefiriese.

Como suele ser tristemente habitual, el Departamento de Universidades respon-
dió al auto del TSJC con una batería de medidas reconducibles al concepto de excu-
sas de mal pagador. Además de alegar que para la convocatoria de junio de 2021 ya 
no podía cumplir lo que se le ordenaba por falta de tiempo, pretendió dar por cum-
plido lo dispuesto en el auto enviando a los alumnos un correo electrónico recordán-
doles su derecho a pedir un ejemplar en castellano si así lo deseaban, y colgando un 
cartel a la entrada de las aulas con un aviso en este mismo sentido. También alegó 
ante el TSJC el supuesto coste prohibitivo de imprimir las pruebas en los tres idio-
mas oficiales.

Una vez desechados tales pretextos por el TSJC, la convocatoria de septiembre 
de 2021 de las PAU ha sido, felizmente, la primera en que el alumnado ha podido 
ejercer efectivamente su derecho a escoger el idioma que quería utilizar para la cum-
plimentación de este examen. Se trata de un avance para el derecho a decidir de los 
alumnos que debe congratularnos a todos los demócratas.

Sin embargo, como también suele ser tristemente habitual, la consellera de Uni-
versidades, Sra. Gemma Geis, ha realizado unas declaraciones en TV3 en las que, 
en un tono marcado por la exasperación y el resentimiento, propio de gente de mal 
perder, ha tachado a la AEB de «asociación radical y fascista», entre otras linde-
zas. Ante tal agresión, la AEB se ha dirigido a TV3 reclamando su derecho a que 



BOPC 116
28 de setembre de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 35 

su propia versión de los hechos y circunstancias también fuese escuchada, pero esta 
cadena denegó su petición, condenándola al silencio impuesto.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1) Proclama, una vez más, que las decisiones de los tribunales nos vinculan a to-

dos, y que es responsabilidad de particulares e instituciones, sin excepción, cumplir 
con lo que éstas les ordenen, con independencia de que estén de acuerdo con ellas o 
no. Ello constituye no sólo un imperativo legal, sino también ético y moral para todo 
aquel que se considere demócrata.

2) Se congratula de que por primera vez en muchos años los alumnos de la con-
vocatoria de septiembre de 2021 de las PAU hayan podido ejercer su derecho a de-
cidir el idioma en que quieren redactar un examen de tanta trascendencia para su 
futuro académico y vital.

3) Condena por sectarios los insultos y descalificaciones proferidos por la con-
sellera Gemma Geis en TV3 contra la Asociación por una Escuela Bilingüe en Ca-
taluña, y le apremia a que se retracte públicamente de ellos y le pida perdón a dicha 
Asociación.

4) Condena por sectaria la negativa de TV3, medio de comunicación público 
sostenido con fondos del presupuesto público, a permitir que la Asociación por una 
Escuela Bilingüe en Cataluña pudiese replicar en dicho medio a los insultos y des-
calificaciones recibidos.

Palacio del Parlamento, 9 de septiembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

Proposta de resolució sobre l’increment de metges especialistes 
i de família per als centres d’atenció primària
250-00284/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 14366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Garriga Vaz de Concicao, presidente, Joan Garriga Doménech, porta-

voz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, María Elisa García Fuster, portavoz 
adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución relativa al incremento de médicos especialistas y de familia para los 
centros de atención primaria, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El plan de refuerzo de la atención primaria y comunitaria del 2020-2022, está 

conceptualizado en 3 fases: 
a) Una primera de fase de refuerzo entre los años 2020-2021, 
b) Una segunda fase de trasformación entre los años 2021-2022.
c) Y una tercera fase de consolidación prevista para el 2022.
Dicho plan prioriza, por un lado, la incorporación de nuevos profesionales a los 

equipos de salud y, por otro lado, el fortalecimiento de los profesionales sanitarios 
en las responsabilidades que le son propias.

De esta manera, según datos de la Generalidad, en el año 2020 y hasta enero del 
2021 se han incorporado un total de 4.584 profesionales que se han repartido por 
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los 377 equipos de atención primaria existentes. Esto supone un incremento en per-
sonal del 19%.

De los 4.854 profesionales que se han incorporado, 221 corresponden a médicos 
de familia, médicos especialistas, psicólogos y odontólogos, 945 a profesionales de 
la enfermería, y 2.358 a profesionales con funciones mayoritariamente administra-
tivas.

Resulta evidente que, pese al notable incremento del personal en los centros de 
atención primaria, la contratación de médicos y enfermeros es manifiestamente in-
suficiente, siendo precisamente lo que mayor refuerzo requería y requiere.

Por otra parte, resulta menester destacar que en el año 2020 había 4.889 médicos 
de familia en plantilla en toda Cataluña, y otros 822 con contratos temporales. En 
el año 2021, hay 4.939 médicos de familia en plantilla y 435 eventuales. En conse-
cuencia, en el último año tan solo ha habido un incremento de 50 médicos de familia 
en la «plantilla fija», y, por el contrario, ha habido una disminución de 337 médicos 
con contrato eventual.

Esto, como todos sabemos, se debe a las malas condiciones laborales en Catalu-
ña, a la percepción de los sueldos más bajos de toda España, a la falta de conciliación 
familiar y al sectarismo que implica la obligatoriedad de disponer de un título que 
acredite el conocimiento de catalán para poder optar a una plaza en propiedad.

Igualmente, destacable es el hecho de que 118 médicos fijos y 49 eventuales, sin 
ningún tipo de especialidad disponían de contratos en los centros de atención pri-
maria en el año 2020; lo cual se ha incrementado sustancialmente en el año 2021, 
pasando a tener 126 fijos y 686 eventuales. Esto es una grave anomalía, dado que 
el hecho de no disponer de una formación vía MIR va en detrimento de la calidad 
asistencial que los catalanes merecen.

En el ámbito de la enfermería, los contratos de personal eventual han aumentado 
en 551 con respecto al 2020 y la plantilla fija en 329 profesionales.

Está claro que esto no responde ni a la necesidad de personal requerida por la 
situación sanitaria en la que nos encontramos, y en la que posiblemente nos encon-
traremos durante años, ni al incremento del 25% de la población que ha tenido lugar 
en Cataluña en los últimos años.

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. Aumentar la contratación de profesionales médicos en atención prima-

ria, con el fin de que se adecuen a las necesidades reales de la situación sanitaria en 
la que nos encontramos.

Segundo. Garantizar la contratación de médicos formados vía MIR con el fin de 
asegurar la calidad de nuestro sistema sanitario.

Tercero. Favorecer la contratación estable de todos los profesionales con activi-
dad laboral en atención primaria, y proceder a la reducción progresiva de todos los 
contratos eventuales.

Cuarto. Velar por el cumplimiento de los protocolos de conciliación familiar de 
los profesionales sanitarios.

Quinto. Eliminar el requisito relativo a estar en posesión de un título de catalán 
para acceder a una plaza dentro del Sistema Catalán de Salud.

Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2021
Ignacio Garriga Vaz de Concicao, presidente; Joan Garriga Doménech, porta-

voz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; María Elisa García Fuster, portavoz 
adjunta, GP VOX
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Proposta de resolució sobre la gestió de l’impost de transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats
250-00285/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 14367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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

Andrés Bello Sanz, diputado 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 la gestión del Impuesto de Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El sector de la restauración y de la hostelería es fundamental para la economía 

de Cataluña, tanto por lo que se refiere a su facturación como por el importante vo-
lumen de empleo que genera, dado que se trata de un sector intensivo en mano de 
obra.

Los efectos demoledores que la epidemia del COVID está produciendo en este 
sector, son sobradamente conocidos. El cierre obligatorio de los establecimientos 
hosteleros y de restauración durante meses, así como las aperturas con amplias li-
mitaciones, tanto en lo que se refiere a los horarios como a la capacidad de estos es-
tablecimientos, han llevado a gran parte de ellos a situaciones límite.

Esta situación límite ha obligado al cierre a un amplio porcentaje de ellos. Otro 
número importante de establecimientos tiene su viabilidad en entredicho, que de-
penderá en gran parte de la evolución de las medidas administrativas limitadoras 
de apertura de su negocio.

Hay que tener en cuenta también que, en función de esas regulaciones limitado-
ras, numerosos establecimientos han tenido que trasladar parte de su negocio al ex-
terior, creando o aumentando la superficie de las terrazas existentes. Para ello, han 
debido hacer inversiones, cuyo coste hay que sumar a sus ya maltrechas cuentas de 
resultados.

Ayudarán a su viabilidad también todas las medidas de apoyo al sector de la hos-
telería que se puedan ir dictando.

Y en este ámbito nos encontramos con una medida que va justo en sentido con-
trario. Se trata de la interpretación realizada por la Agencia Tributaria de Cataluña, 
respecto a la sujeción al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados del uso de las terrazas por parte de los establecimientos de hostele-
ría y restauración.

Esta interpretación ha sido objeto de recurso ante el Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Cataluña, quien ha resuelto a favor de los recurrentes. La ar-
gumentación y la jurisprudencia recogida por el TEAR no deja lugar a dudas sobre 
la inexistencia de las circunstancias que permitirían considerar esta actividad como 
concesión administrativa, y por tanto sujeta a dicho impuesto.

Por otro lado, no consta que por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña se 
haya acudido a la vía contencioso - administrativa por este asunto, lo que cabe inter-
pretar como conformidad con lo resuelto.

Sin embargo, ante esta resolución a favor de los argumentos del sector de la hos-
telería y la restauración, y en contra de la forzada interpretación que realizó la Agen-
cia Tributaria de Cataluña, por parte de ésta no se ha procedido al cambio de criterio 
tributario para acomodarse al del TEAR, como sería de prever, sino que lo ha recon-
vertido en una bonificación temporal.
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Así, en el Decreto Ley 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de ca-
rácter administrativo, tributario y de control financiero se recoge lo siguiente: 

Artículo 4. Bonificación de las concesiones administrativas o actos administrativos 
equiparables que otorguen el aprovechamiento privativo del dominio público.

4.1 Se establece una bonificación del 100% en la cuota tributaria del impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en la modalidad 
de transmisiones patrimoniales onerosas, de las concesiones administrativas o actos 
administrativos equiparables que otorguen el aprovechamiento privativo del domi-
nio público para su uso como terraza por parte de establecimientos de hostelería y 
restauración. La misma bonificación resulta aplicable en las concesiones adminis-
trativas o actos administrativos equiparables sujetos al impuesto que autoricen la 
venta de mercancías y prestación de servicios mediante estructuras o puestos des-
montables o vehículos tienda en el territorio de Cataluña.

4.2 Dicha bonificación se aplica a las concesiones o actos administrativos equi-
parables mencionados en el apartado anterior devengados entre el 1 de enero del 
2020 y el 31 de diciembre de 2021.

Tras la lectura de esta disposición se plantea la duda sobre si por parte de la 
Agencia Tributaria de Cataluña se va a exigir este impuesto a partir del 1 de enero 
de 2022, en contra del criterio fijado por el TEAR de Cataluña.

Consideramos que la actividad descrita no está sujeta al Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, además de incurrir en una 
situación de doble imposición, dada la existencia de tasas municipales que ya gravan 
esta actividad.

Por último, cabe instar a la Generalitat a la devolución de oficio de los impuestos 
cobrados indebidamente a los contribuyentes catalanes, en los casos en que aún no 
se hayan realizado.

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. Acatar el criterio adoptado por el TEAR de Cataluña en su resolución, 

y no considerar sujeto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados la instalación de terrazas por el sector de la hostelería y la res-
tauración.

Segundo. Devolver de oficio las cantidades cobradas por este concepto y que aún 
no hayan sido devueltas, sin necesidad de que deban ser reclamadas por los paga-
dores.

Tercero. Acordar la no reclamación de dicho impuesto a partir del 1 de enero de 
2022, una vez finalizado el plazo de la bonificación acordada, realizando para ello 
los cambios normativos que procedan.

Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Andrés Bello Sanz, diputado, GP VOX



BOPC 116
28 de setembre de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 39 

Proposta de resolució sobre la violència intrafamiliar
250-00286/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 14368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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 sobre violencia intrafamiliar, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió d’Igualtat i Feminismes, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Han pasado más de diez años desde la aprobación en Cataluña de la Ley 5/2008, 

de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. Sin em-
bargo, no se ha conseguido el objetivo de acabar con ella ni con el resto de violen-
cias que acontecen en el seno de una familia.

Por desgracia, los casos de la llamada «violencia de género o machista» siguen 
en aumento en Cataluña bajo la vigencia de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de di-
ciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y de la 
Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia ma-
chista. Por si fuera poco, se han incrementado otras formas de violencia intrafami-
liar.

Sin ir más lejos, el Estudi d’infància i adolescència. Anàlisi de l’estat actual de 
la garantia de drets a Catalunya (28.01.2021), elaborado por la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social y la Plataforma d’Infància de Catalunya, ponen de manifiesto 
la desidia y dejadez de los organismos públicos en materia de violencia infantil y 
adolescencia.

En concreto, en el Estudio se denuncia cómo la Administración Pública presenta 
una falta de conocimiento de la realidad de los niños en el domicilio y cómo mu-
chos de los niños y adolescentes que sufren violencia no disponen de una red social 
fuerte donde buscar ayuda y ven agravada su situación. También denuncia las res-
puestas lentas en el acompañamiento y la atención a los menores una vez se constata 
la violencia sufrida.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2020 se registraron 8.279 víc-
timas en asuntos de violencia doméstica con orden de protección o medidas cautelares, 
de las cuales 2.156 eran menores de 18 años. Estos datos revelan cómo una de cada 
cuatro víctimas de violencia es menor de edad.

A lo anterior debe sumarse otro tipo de violencia no menos estremecedora: la 
ejercida contra las personas mayores. La Organización Mundial de la Salud ha publi-
cado el 15 de junio de 2021, Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Mal-
trato en la Vejez, un estudio de 2017 que ofrecen datos tales como que «1 de cada  
6 personas mayores de 60 años han sufrido algún tipo de abuso en entornos comu-
nitarios» o que «solo se denuncia uno de cada 24 casos de maltrato a personas ma-
yores, en parte porque estas últimas a menudo tienen miedo de notificar el maltrato 
a sus familiares, a sus amigos o a las autoridades. Por consiguiente, es probable que 
se subestimen las tasas de prevalencia.»

Actualmente, existe una desigualdad en la atención y los recursos que se desti-
nan a las víctimas que sufren violencia en el ámbito familiar. Muchas de ellas care-
cen de la debida protección, y ello se debe a que la mayoría de los recursos públicos 
se destinan prácticamente en exclusiva a la perspectiva de género, por mucho que 
haya quedado probada su ineficacia para sepultar la violencia contra la mujer.

La presente resolución pretende luchar contra la violencia intrafamiliar o do-
méstica, para dar cobertura y protección a cada uno de los miembros de la unidad 
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familiar, en consonancia con el mandato constitucional de protección a la familia, y 
pretende excluir cualquier atisbo de unilateralismo ideológico.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Dar cobertura, protección y asistencia eficaz a todas las personas por igual que 

dentro del núcleo familiar padezca algún tipo de violencia.
2. Llevar a cabo la publicación anual de cifras, datos estadísticos detallados e 

informes relativos a todos los tipos de violencia doméstica, independientemente de 
quién sea el autor y quién sea la víctima.

3. Eliminar las subvenciones otorgadas a asociaciones ideológicas para prevenir 
la mal llamada «violencia machista».

4. Promover la persecución, de forma prioritaria, de las denuncias falsas, publi-
car las cifras reales de dicho tipo de denuncias, eliminar los requisitos actuales que 
impone para su publicación la Fiscalía General del Estado.

Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX

Proposta de resolució sobre la protecció del delta de l’Ebre
250-00287/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 14369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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 sobre la protección del Delta del Ebro, para que 
sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Climàtica, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Delta del Ebro es el humedal más importante de la Cuenca Mediterránea Pe-

ninsular, el segundo en importancia de España después de Doñana y el mejor con-
servado de Cataluña. También ha sido declarado Parque Natural, de acuerdo con el 
Decreto 332/1986.

En septiembre de 1987 fue catalogado por los Estados Miembros de la UE como 
zona natural de singular relevancia por la conservación de la avifauna, de acuerdo 
con la directiva de las aves (2009/147/CE), así como zona considerada de especial 
protección de las aves (ZEPA, 79/409 CEE).

Se incluyó en la lista de humedales de importancia internacional RAMSAR se-
gún Resolución del 15 de marzo de 1993. También forma parte del Plan Especial de 
Protección del Medio Natural y del Paisaje (PEIN) según la ley 12/1985 de espacios 
protegidos, y más recientemente se incluyó en la RED NATURA 2000.

Finalmente, la UNESCO declaró las Terres de l’Ebre como espacio natural y 
humano único en todo el mundo y le otorgó el reconocimiento de Reserva Natural 
de la Biosfera. No resulta difícil comprender que este extraordinario espacio natu-
ral sea motivo de orgullo para sus habitantes de las comarcas del Ebro, así como 
para todo el país. A pesar de ello, el parque natural del Delta del Ebro lleva décadas 
olvidado por las instituciones nacionales y autonómicas.
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Durante el periodo invernal miles de aves procedentes del norte de Europa lle-
gan al Delta huyendo del frío y se producen grandes concentraciones de patos, fo-
chas y limícolas en las lagunas, así como en los arrozales inundados. Se han llegado 
a observar más de 350 especies de las casi 600 existentes en Europa, lo que convier-
te la zona en una de las más ricas de Cataluña en fauna ornítica.

Como consecuencia de la construcción de las grandes presas en la cuenca del río 
Ebro a mediados del siglo XX, los sedimentos han ido quedando retenidos, y por 
ello la zona ha sufrido, hasta nuestros días, una fuerte regresión que ha supuesto la 
pérdida de muchas hectáreas de lagunas y zonas húmedas de un gran reconocimien-
to internacional.

En orden a una interpretación poco ajustada a derecho de la Ley de Costas de 
1988, se produjo el deslinde de las lagunas de los «Calaixos» como ZMT y se dene-
garon sus usos en un flagrante incumplimiento de la propia ley. En concreto, las com-
pensaciones establecidas para los propietarios afectados fueron denegadas y el caso 
fue llevado a juicio, que acabó con una sentencia favorable del Tribunal Supremo en 
sentencia dictaminada por la Sala 3ª el 23 de octubre de 2003.

Más allá del necesario esfuerzo por parte del Estado para conservar este espa-
cio natural único, el de mayor biodiversidad de Cataluña, las lagunas fueron aban-
donadas a su suerte. Como consecuencia, se vieron afectadas por la regresión y la 
salinización, con graves consecuencias para la fauna y la flora. Además, todo este 
abandono afectó al sector arrocero durante las inundaciones; un sector que repre-
senta un Sistema Agrario de Alto Valor Natural y un engranaje fundamental para 
la economía y la sociedad en el Delta. Mención aparte, la economía que genera el 
sector arrocero representa una parte muy importante y constituye un pilar básico 
sustentador del territorio, que además contribuye al desarrollo rural e incide en otros 
sectores como el turismo, el sector ambiental, paisajístico y los aprovechamientos 
cinegéticos.

La secuencia de temporales que sufrió el Delta desde 2017 provocó una reunión de 
urgencia en la Isla de Buda a la que se invitó a alcaldes de la zona, presidentes de las 
dos Comunidades de Regantes, el prestigioso hidrogeólogo Luis Berga y cinco cien-
tíficos conocedores de la problemática medioambiental del Delta, entre los que des-
tacan D. Rafa Sánchez como representante del Convenio Ramsar en España y quien 
más tarde fue propuesto como consejero y director técnico de la «Taula de Consens 
per a la protecció del Delta».

En este sentido, a los pocos meses se creó la «Taula de Consens per a la protec-
ció del Delta» en la que participaron los siete alcaldes del Delta, las Comunidades 
de Regantes, el delegado del Gobierno en Tarragona, el delegado del Gobierno en 
las «Terres de l’Ebre» y el subdirector General de Bosques de la Generalidad de Ca-
taluña, entre otros.

En dicha Mesa se realizó un análisis en profundidad del alcance de los daños que 
había producido el temporal en el Delta y se adoptó el firme compromiso de todas 
las partes implicadas para diseñar un plan de acción y solucionar la grave situación 
en la que se encuentra el Delta. Uno de los objetivos prioritarios que se marcó fue 
defender la actual fisonomía del Delta, o sea impedir el retroceso de la costa. Cabe 
mencionar que pese al compromiso adoptado no se materializó el plan de acción 
reseñado ni se fijó un calendario de futuras reuniones.

Pasados unos meses después de los compromisos adoptados como consecuencia 
del temporal «Gloria» en la cumbre organizada por el ayuntamiento de St. Jaume 
d’Enveja a la que acudió el presidente Sr. Torra y multitud de políticos, senadores, 
alcaldes, ONGs, Parque Natural y gentes del lugar, todavía no se ha producido la 
esperada respuesta institucional.

Se constata una vez más la decadencia política tanto autonómica como estatal 
al desatender un problema de gran impacto a varios niveles: se han desentendido la 
emergencia medioambiental y se ha sometido al Delta a un ostracismo económico, 
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medioambiental y social que ha dejado desprotegido al Delta y a las personas afec-
tadas. Todo ello ha supuesto un evidente riesgo que, además, deja expuesta la zona 
en caso de futuros temporales.

El problema que afecta al Delta del Ebro es complejo a la vez que multifactorial. 
Por ello requiere del ineludible compromiso y acción de las administraciones públi-
cas para abordarlo y encontrar soluciones urgentes y efectivas.

El incremento del nivel del mar, la capacidad destructiva de los temporales marí-
timos que hacen que el mar gane terreno y se pierdan espacios de gran valor natural, 
así como la salinización de dichos ecosistemas que ocasiona la muerte de la flora y 
fauna por efecto del estrés osmótico, ha agravado el problema. Cabe recordar que la 
etiología del problema se fundamenta principalmente en la regresión de la línea de 
costa del Delta en las últimas décadas, como consecuencia de la falta de sedimentos 
arrastrados por la corriente del cauce del río.

Por si fuera poco, a la inacción de las instituciones y la falta de conciencia social 
de los pueblos aledaños se suma la presión del lobby ecologista interesado en la in-
acción frente al avance del mar, y que ha apoyado la propuesta de gestión de los se-
dimentos retenidos en los pantanos como única solución, ineficaz y extemporánea, 
no hacen más que agravar y cronificar la frágil situación del parque natural.

A día de hoy y después de 35 años de existencia del Parque Natural del Delta del 
Ebro, aún no existe un «Plan de Gestión del Parque». Ante esa situación, en el año 
2006 la ministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentó el Plan 
Integral del Delta del Ebro (PIDE), que deroga así el plan propuesto por el anterior 
Gobierno del Partido Popular (CPIDE), con una serie de propuestas de mínimos 
para asegurar el mantenimiento de las condiciones ecológicas especiales del Delta. 
Dicho plan, conocido popularmente como el Plan Narbona, suponía una inversión 
de 425 millones de euros en la zona, de los cuales 130 millones iban a ser aportados 
por la Generalidad de Cataluña. Este plan contó con la aprobación y el beneplácito 
de las organizaciones ecologistas quienes abogaban por la inacción y el no inter-
vencionismo de la administración, ya que en dicho plan se preveía la expropiación 
forzosa de las tierras afectadas por la regresión costera, dejando al delta a merced 
de la naturaleza.

Cabe decir que el Delta del Ebro se ha convertido en un yacimiento de intere-
ses espurios de las ONGs ecologistas, que disfrazan sus intereses lucrativos bajo el 
epígrafe de «defensa medioambiental». Estas entidades reciben cuantiosas subven-
ciones públicas para desarrollar proyectos que, en muchos casos, son abandonados 
antes de su finalización. Tal es el caso del «Proyecto de Filtros Verdes», la expro-
piación de fincas (Bombita, Violín, Calaixos de Buda), el proyecto de Red de Aler-
ta SAICA para la recogida de información de los parámetros del agua, o la costosa 
obra para la navegabilidad del río Ebro. A lo anterior se suma el Proyecto de Gestión 
de los Sedimentos Retenidos en Mequinenza - Ribarroja que se erige como única 
solución a la emergencia medioambiental que sufre el Delta pero cuyo resultado po-
dría abocar a su degradación.

La implementación del «Plan Narbona» supondría sin lugar a dudas el fin de la 
Isla del Delta tal y como la conocemos actualmente. Si se sigue en esta línea, en un 
futuro la acción de la fuerza del mar terminaría destruyendo el istmo de la barra del 
Trabucador que une el Delta del Ebro con la península de los Alfaques y que actúa 
a modo de dique de contención natural.

Además, la desaparición de las playas provocaría la entrada del agua del mar 
en las lagunas costeras de agua dulce - salobre, lo cual causaría un daño medioam-
biental irreparable y provocaría la salinización de dichos acuíferos, la pérdida de 
los humedales y la consiguiente muerte de la fauna y flora tan rica que habita en 
la zona.

Otro problema que se derivaría, no menos importante, es la afectación a las tie-
rras de cultivo de arroz que ocupan buena parte del Delta, que podría provocar la 
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ruina del sector primario y que, a día de hoy, constituye la principal fuente de ingre-
sos económicos de la zona.

Todo esto podría degenerar en la pérdida de numerosos puestos de trabajo de las 
personas que se dedican al cultivo del arroz y a una despoblación de la zona. Tam-
bién supondría una disminución de la renta anual media de los ebrenses que agra-
varía la situación. Actualmente es la zona más despoblada de Cataluña y con menor 
capacidad económica, según el informe anual del Idescat.

Cabe reseñar que la Administración Estatal, así como la Generalidad de Cata-
luña en las competencias que tiene transferidas en la gestión de parques naturales, 
infringen sistemáticamente las directivas europeas de la biodiversidad (Directiva 
de Aves 2009/147/CE, Directiva de Hábitats 92/43/CEE y la Directiva de Marco del 
Agua 2000/60/CE), sin que ninguna institución ni ONGs ecologistas que defienden 
la protección del medio ambiente en sus marcos teóricos haya hecho nada al res-
pecto en la práctica.

Las biodiversidades del Delta pueden desaparecer en cuestión de meses. Ante un 
nuevo temporal marino se abriría una conexión permanente con el mar y se destrui-
ría el istmo del Trabucador, se inundaría de nuevo los arrozales y acabaría por con-
vertir la laguna costera de la isla de Buda en una albufera o estuario de agua salada. 
Sin duda, todo ello supondría la pérdida irreversible del humedal.

La mesa de Consenso del Delta del Ebro ha presentado informes y planes para 
solucionar la situación del Delta. Sin embargo, ante los fenómenos meteorológicos 
de los últimos meses, así como la problemática de la regresión y las inundaciones, 
presentó propuestas de actuaciones en fecha 28 de enero de 2020 sin que la Gene-
ralidad realizara ningún tipo de actuación. Cabe señalar que tiene una partida pre-
supuestaria de 6 millones para ejecutar el proyecto presentado por la Mesa. Dicho 
proyecto implicaría la aportación de arena en varios puntos dañados en la línea de 
la costa para la restitución y reforzamiento.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Que la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural impulse 

un convenio y/o acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para tomar las siguientes medidas con carácter de urgencia: 

1. La puesta en funcionamiento de un sistema de dragas suficientemente potente 
hasta ganar los 150 metros de anchura en las zonas costeras más vulneradas para 
la regeneración de las playas a partir de sedimentos recuperados del fondo marino 
en las zonas donde se produce mayor regresión del delta (Trabucador, Buda y Mar-
quesa).

2. Tomar medidas estructurales en el interior del mar consistentes en la construc-
ción de diques sólidos y escolleras, para proteger las tierras del delta de la acción 
temporales para y evitar que el mar gane terreno.

3. Iniciar la gestión de sedimentos (limos o arcillas, arenas y gravas) de los pan-
tanos para ser trasvasados al río, exentos de sustancias residuales de la industria y la 
agricultura y de caracterización «arenosa-limosa», que se adapten a las necesidades 
del delta para obtener el objetivo de aportar soluciones al avance inexorable del mar.

Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX



BOPC 116
28 de setembre de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 44

Proposta de resolució sobre la conservació del jaciment del Roser-Mujal, 
de Calella
250-00288/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG, JESSICA GONZÁLEZ HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 14620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Jessica González Herrera, diputada 
del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per la 
conservació del jaciment del Roser-Mujal de Calella, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Jaciment del Roser-Mujal de Calella comprèn un centre terrissaire produc-

tor d’àmfores i ceràmica, restes de les quals i amb el seu logo s’han trobat al llarg i 
ample de l’imperi romà (Ex: Gàl·lia, Itàlia o Britània), unes termes públiques i una 
vil·la romana. Aquesta vil·la romana estava formada per una vil·la rústica, una vil·la 
residencial i una vil·la fructuària. Actualment tota aquesta àrea de 45.000 m2 està 
declarada Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

La rellevància de la vil·la romana de Calella ve determinada, en primer lloc, 
per les seves característiques de conservació excepcionals: a diferència d’altres ja-
ciments, la vil·la presenta murs de gran alçada, incloent l’arc d’una porta a la façana 
posterior, i preserva una sèrie d’estances identificades com a termes. Per tant, a l’in-
terès estrictament arqueològic s’hi afegeix un valor patrimonial insubstituïble en la 
visualització i la integració cultural del passat romà. En segon lloc, la vil·la forma 
part d’un complex arqueològic de dimensions molt més grans, que es correspon a un 
dels centres productors terrissaires i vitivinícoles d’època romana més importants de 
la Península Ibèrica. Per tant, cal considerar també la riquesa que implicaria poder 
recuperar aquest conjunt en el futur.

A hores d’ara, el fragment de vil·la residencial que s’ha excavat ocupa la meitat 
dels terrenys que són propietat de la cadena de supermercats Aldi, i sembla ser que en 
la seva part, nord, no s’hi trobarien restes; però que el jaciment avança direcció oest, 
on es troba el centre terrissaire; direcció sud, on continuen les termes; direcció est, 
on continua la vil·la residencial i la vil·la rústica. Si es continuessin les excavacions es 
podria trobar la resta del jaciment que roman enterrat, ja que es troba en part docu-
mentat per diverses excavacions parcials prèvies. Ara per ara, juntament amb restes 
arquitectòniques, banys termals i diverses estances, s’han trobat figuretes, pintures, 
restes de ceràmica, àmfores, etc.

Davant d’això, una gran majoria de la ciutadania calellenca demanen la dignifi-
cació de tot el jaciment en el seu conjunt; l’elaboració d’un pla a mig-llarg termini 
de recuperació, dignificació i projecció de la vil·la romana en el seu màxim exponent 
possible; i aportar solucions perquè condicionants externs al jaciment i/o actuacions 
de la conservació de les ruïnes no en puguin limitar el seu creixement i projecció. 
Entenent, a més a més, que la recuperació d’aquest jaciment comportaria pels equi-
paments sanitaris presents a la zona un entorn molt més harmònic i saludable. Una 
part d’aquest moviment ciutadà s’ha constituït com a Plataforma, que ha rebut el su-
port de centenars de persones, entre els quals personalitats destacades del món de 
l’arqueologia i la història.

Per aquests motius, presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Iniciar el procediment de catalogació del jaciment del Roser-Mujal de Cale-

lla, actualment declarat BCIL, com a BCIN per tal d’atorgar-li la major protecció 
possible.

2. Modificar la llei de Patrimoni vigent per tal d’incloure consideracions paisat-
gístiques, de memòria emocional i d’ús social i saludable als conjunts arqueològics 
a protegir.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2021
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG; Jessica González Her-

rera, diputada GP ECP

Proposta de resolució sobre la negligència i les mancances 
del Departament d’Educació en la planificació, la provisió i la gestió 
de la formació professional
250-00289/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 14621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, diputat, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la negligència i mancances del Departament d’Educa-
ció en la planificació, provisió i gestió de la Formació Professional, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’actual dèficit de places públiques de la Formació Professional de Grau mitjà i 

superior és un fenomen que el Departament d’Educació coneix, que era fàcilment 
previsible i que no ha volgut resoldre. El Departament d’Educació no pot esgrimir 
desconeixement ja que l’augment demogràfic d’aquest grup d’edat podia ser detectat 
amb antelació quan aquest alumnat feia Primària i ESO. Conegut aquest contingent 
d’alumnat i sabut que entre un 50 i un 60% de l’alumnat que acaba l’ESO es matri-
cula en formacions professionals, hom podia preveure un augment de demanda de 
places públiques d’un 30% que es mantindrà durant uns cursos.

Aquest curs hi ha hagut un augment del 17,4% de preinscripcions respecte el curs 
passat, amb un total de 93.987 sol·licituds, de les que unes 14.000 no van poder ser 
ateses pel sistema públic el mes de juliol. Aquesta manca d’oferta ha obligat al De-
partament a crear de forma extraordinària 4.479 places, obrint un període nou de 
preinscripció que ha començat el 8 de setembre.

De fet, el Marc Unitari de la Comunitat Educativa va demanar que es pressupos-
tessin 10.000 places més de FP, de cara als pressupostos de final de la legislatura 
passada. En aquell moment, el Conseller Bargalló va respondre que allò que fos es-
tructural ho dotarien des de l’educació pública i allò que fos conjuntural ho traslla-
darien al sector privat. No s’ha fet.

Tanmateix, sabem que l’abandonament prematur (això és l’abandonament que es 
produeix en els ensenyaments post obligatoris) arriba cada curs a xifres d’entre el 
19% i el 21%.

Aquest abandonament, que a voltes és atribuït a una manca d’acompanyament tu-
torial, es produeix perquè els alumnes no poden escollir aquells ensenyaments més 

Fascicle segon
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atractius (alguns impartits exclusivament en centres privats), o perquè sovint les fa-
mílies no es poden permetre desplaçaments llargs i manutenció diària.

Actualment el Departament d’Educació ha proposat que aquells i aquelles alum-
nes que no obtinguin plaça presencial acudeixin a la formació a distància. No s’entén 
que el Departament aposti per aquesta opció quan, en temps de pandèmia va conside-
rar que l’FP era l’única etapa educativa que havia de conservar la presencialitat.

L’augment d’hores de pràctiques a les empreses amb la implementació obligatò-
ria de l’FP DUAL (i més tenint en compte l’augment de població estudiant) compor-
ta una problemàtica afegida.

De fet sempre hi ha hagut dificultats per a trobar empreses col·laboradores. El 
nostre teixit empresarial, majoritàriament format per petites i mitjanes empreses, 
no és tan ampli com desitjaríem ni està preparat amb un personal adequat per for-
mar als nostres alumnes i menys, per decidir el currículum que cal impartir. Amb 
l’augment d’hores de pràctiques ara només es podrà col·locar un alumne on abans se 
n’emplaçaven dos. A més dels mòduls pràctics, on s’ha disminuït el nombre d’hores 
lectives que s’impartien fins ara als centres i que es faran des de l’empresa, n’ha sor-
tit perjudicada l’assignatura de FOL, en la que els alumnes poden aprendre sobre els 
drets laborals i la prevenció de riscos laborals.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Publicar el nombre de persones que han quedat fora de la primera opció, per 

zones.
2. Garantir que les persones forçades a anar a l’Institut a Distància tenen les do-

cents, els equips i les connexions necessàries.
3. Crear una partida extraordinària per a l’ampliació de places públiques a les 

zones i especialitats més demandades. Aquesta creació s’ha de produir amb caràcter 
urgent i preveient que haurà de durar fins que passi el pic de població.

4. Aprofitar l’augment de places per rebaixar ràtios en el moment que el pic de 
població hagi passat.

6. Retirar la proposta del nou currículum que fa que les hores dels mòduls pràc-
tics es facin des de l’empresa reduint hores del mòdul de FOL.

7. Publicar en quins centres s’han augmentat les places i en quines famílies.
8. Retorn de la «categoria» d’alta complexitat als instituts que l’han perdut aquest 

curs.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2021
Carles Riera Albert, diputat; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, GP CUP-NCG

Proposta de resolució sobre el caràcter esbiaixat de la història de 
Catalunya que el Museu d’Història de Catalunya ofereix als visitants
250-00290/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 14670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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 sobre el carácter 
sesgado de la narrativa de la historia de Cataluña que ofrece a sus visitantes el Mu-
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seu d’Història de Catalunya, para que sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En febrero de 1996 se inauguró el Museu d’Història de Catalunya (MHC). En 

aquel momento el periodista Llàtzer Moix ya dijo que el museo «está concebido 
como un instrumento didáctico, como una factoría de votos nacionalistas, como un 
santuario de la identidad catalana». De hecho, desde su inauguración el MHC ha 
presentado la historia de Cataluña con una narrativa afín a los intereses de los par-
tidos nacionalistas, lo que le ha valido constantes críticas por su carácter partidista 
carente de objetividad y neutralidad.

El teórico objetivo del MHC es «conservar, exponer y difundir la historia de Ca-
taluña como patrimonio colectivo». Esta meta es incompatible con una narración 
histórica coincidente y al servicio de los intereses del nacionalismo gobernante en 
Cataluña, con ser una herramienta de adoctrinamiento y con fomentar una exclu-
yente mitología de la «construcción nacional». El museo, desde su fundación, espe-
cialmente en la última década, ha acumulado todo tipo de materiales de dudoso va-
lor histórico y patrimonial mitificados por los partidos independentistas: pancartas 
a favor de políticos encarcelados por poner en riesgo las libertades en Cataluña, un 
manuscrito con una declaración del presidente de la Generalitat tras firmar la convo-
catoria de consulta ilegal, así como una pluma con la que firmó una de esas convoca-
toria ilegales, cajas de cartón de la consulta del 9 de noviembre de 2014, pseudournas 
del 1 de octubre de 2017 y una puerta supuestamente rota aquel día, carteles, pancar-
tas de manifestaciones y demás merchandising independentista. Son sólo algunos de 
los ejemplos de la plena asunción por parte del museo de la narrativa nacionalista.

En definitiva, el MHC parece decidido a ser un mausoleo de historiografía al ser-
vicio exclusivo de los intereses ideológicos y partidistas del nacionalismo indepen-
dentista de Cataluña sufragado con el dinero de los impuestos de todos los catala-
nes. El MHC no puede estar al servicio de los intereses de los partidos nacionalistas 
e independentistas, ni sus salas ser el altavoz de sus eslóganes simplificadores que 
anulan la complejidad histórica con visiones sesgadas, carentes de honestidad y de 
veracidad histórica para imponer una historiografía perversa que como demócratas 
debemos rechazar.

El movimiento nacionalista busca alterar la historia para adecuarla a los fines es-
tratégicos de su gobierno o ideología, en un intento de reescribir la historia avalada 
por los hechos, para falsificarla. Si esta corriente consiguiese imponer sus postula-
dos, estaríamos abriendo la puerta a una deriva autoritaria. Los representantes públi-
cos en democracia debemos defender la libertad de la ciudadanía para acceder a la 
cultura en condiciones de igualdad, propiciando que los ciudadanos puedan conocer 
la historia, el arte y el patrimonio cultural sin la presencia o presión de una suerte de 
«totalitarismo civil» al que hay que hacer frente desde los poderes públicos.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1) Condena cualquier tipo de falsificación, manipulación o tergiversación histó-

ricas en cualquiera de sus formas, realizadas por movimientos reaccionarios y tota-
litarios que impulsan visiones distorsionadas y falaces de la historia.

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
2) Defender el acceso a la Cultura en Libertad, a la que todos tenemos derecho, 

dando cumplimiento efectivo al artículo 20.1 de la Constitución, que reconoce y 
protege el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técni-
ca y el artículo 44, que proclama la obligación de los poderes públicos de tutelar el 
acceso a la cultura.
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3) Modificar el modo de designación del director o directora del Museu d’His-
tòria de Catalunya, transformándolo en un concurso de méritos abierto al que se 
puedan presentar personalidades del ámbito de la historiografía académica y cien-
tífica.

Palacio del Parlamento, 10 de septiembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

Proposta de resolució sobre la població del peix aranya a la Costa 
Brava centre
250-00291/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 14697 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Sílvia Pa-

neque Sureda, diputada, Mònica Ríos García, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, 
diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre la població del peix aranya a la Costa Brava centre, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural, amb el text següent: 

Exposició de motius
La família Trachinidae està composta per vuit espècies de caràcter litoral i es-

trictament bentòniques, de les quals quatre apareixen en les costes europees (Nel-
son, 1994).

A la mediterrània així com a les costes catalanes es troben actualment les 4 es-
pècies: Echiichthys vipera, Trachius draco, Trachinus radiatus i el Trachinus ara-
neus, tots coneguts vulgarment com peix Aranya. Són principalment coneguts 
per les seves espines verinoses (aleta dorsal amb 6 radis durs verinosos i la sego-
na amb 29-32 radis tous, i espines supraoperculars verinoses), que poden infligir 
ferides greus als humans a través de la punxada accidental. A causa d’aquestes 
espines i el seu potent verí es classifica com un dels peixos més verinosos del Me-
diterrani.

En els darrers temps els habitants de zones com l’Escala, Estartit, Pals han de-
tectat un increment de la presencia del peix arran de mar, a poca profunditat i per 
tant en zones de bany, que ha provocat un increment de les picades del peix aranya. 
Els fets més greus es produïren l’estiu del 2020 quan la picada d’una aranya fragata 
(Trachinus araneus) va causar la mort d’un jove de 16 anys.

Conèixer els motius d’aquest possible increment de la població del peix aranya, 
del desplaçament a profunditats més baixes pròximes a les zones de bany, si pot te-
nir efectes en altres espècies i estratègies d’actuació si s’escau.

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. Elaborar, en el termini de sis mesos, un estudi sobre la presència de les 4 

espècies presents de peix aranya abans citades, especialment de Trachinus ara-
neus, una de les més grans i més agressives en època de reproducció, que cada cop 
fa més acte de presència a Catalunya i especialment a la zona de la Costa Brava 
Centre.
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2. Planificar les accions a emprendre en base a les dades estratègies d’actuació 
sobre la mateixa, per tal de garantir la seguretat dels banyistes de les platges.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Sílvia Paneque Sureda, 

Mònica Ríos García, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els aiguamolls de l’Empordà
250-00292/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 14698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada, Oscar Apari-

cio Pedrosa, diputat, Mónica Ríos García, diputada del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els aiguamolls 
de l’Empordà, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Climàtica, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Els Aiguamolls de l’Empordà són una extensa àrea protegida com a zona humi-

da. Aquest conjunt de maresmes ha estat format amb els cabals d’aigua de la Muga 
i el Fluvià, a l’alt Empordà, i del Ter i el Daró, al Baix Empordà. Antigament, els 
Aiguamolls de l’Empordà ocupaven tot el litoral del golf de Roses i del Baix Ter. 
Però varen anar retrocedint a causa de l’expansió de l’agricultura i la ramaderia, els 
canals de dessecació, la canalització de la Muga i la construcció dels embassaments 
de Boadella, Sau, Susqueda i el Pasteral. Això no obstant, els Aiguamolls de l’Em-
pordà són la segona zona humida més important de Catalunya després del Delta de 
l’Ebre, avui, i varen ser la primera àrea natural protegida a la Costa Brava.

No debades, des del 1976, hi hagut veus diferents a Comarques Gironines que 
han destacat que són terres d’alt valor i amb un elevat interès científic. Entre les 
quals, el 1976, Jordi Sargatal va signar l’article «Els aiguamolls de l’Empordà ame-
naçats» a Presència. Aquell anys, nombroses iniciatives cíviques i científiques van 
demanar la protecció d’aquestes zones humides. Entre els textos escrits, es poden 
trobar reivindicacions científiques, culturals, paisatgístiques i econòmiques, que avui 
tenen tan sentit com aleshores, en defensa de la conservació del territori. Aleshores, 
es dirigiren sobretot en contra de la construcció del «Port llevant» entre la Muga i 
el Fluvià durant la dècada de 1970 i fins a mitjan dècada dels vuitanta. Aquests va-
ren ser els precedents que varen conduir a aprovar en el Parlament de Catalunya per 
unanimitat la Llei 21/1983, de 28 d’octubre, de declaració com a Paratges Naturals 
d’Interès Nacional i Reserves Integrals Zoològiques i Botàniques dels Aiguamolls 
de l’Empordà. El parc, en definitiva, té 4.824 ha, de les quals 849,6 són de Reserva 
Natural Integral; i, amb el PEIN, del 2006, el territori protegit va ampliar-se fins 
a 4.973 ha terrestres i 5.857 marines de l’espai marí adjacent. Llacunes salabroses, 
estanys d’aigua dolça, sorrals costaners, closes, boscos de ribera, conreus i flora són 
alguns dels elements a protegir. La gestió hídrica, la restauració de zones humides 
o la protecció de les aus i fauna en general són alguns dels punts claus de la gestió 
d’aquests últims anys, que han conservat els Aiguamolls de l’Empordà com a zona 
també d’especial interès científic i educatiu.

Així doncs, aquest espai natural és un dels pocs que hi ha a Catalunya caracterit-
zat com a zona humida, el qual va ser salvaguardat en 1983, segons la Llei catala-
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na 21/1983 de 28 d’octubre, quan va ser definit com a parc natural. Posteriorment, 
d’acord amb la disposició final primera de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais 
naturals, el paratge natural d’interès nacional i les reserves integrals zoològiques 
i botàniques varen passar a classificar-se com a parc natural i reserves naturals. 
Aquest Espai va ser declarat per primera vegada com a Zona d’Especial Protecció 
per a Aus (ZEPA) el 1987. A més a més, l’Espai Natural Protegit dels Aiguamolls 
de l’Alt Empordà va ser incorporat al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya 
(PEIN) pel Decret 238/1992. Aquell mateix any, va ser inclòs a la llista de zones 
humides d’importància internacional del Conveni del Ramsar per part del consell 
de ministres de l’Estat. Va ser incorporat també a Lloc d’Importància Comunitària 
(LIC) el 1997. Després, va ser ampliat com a espai Natura 2000 mitjançant l’Acord 
de Govern 112/2006 de 5 de setembre, que va aprovar la xarxa Natura 2000 a Cata-
lunya (DOGC 4735, de 6-10-2006). Finalment, el Pla especial en va fer la delimita-
ció definitiva, amb la seva aprovació el 2010.

El Pla especial complementa el règim normatiu bàsic de protecció establert pel 
PEIN amb determinacions específiques per a aquest espai. No debades, és el do-
cument pel qual s’estableixen els objectius de recuperació i conservació de l’espai 
natural, es defineixen les característiques de l’espai natural, s’ordena territorialment 
i s’estableix la regulació i el programa d’actuacions a l’espai. És l’instrument d’orde-
nació, en definitiva, que permet treballar coherentment i de manera integrada tot el 
que envolta aquest espai natural protegit, permet una major cooperació en la gestió i 
promou la coordinació entre els diferents organismes de l’Administració. També és 
l’instrument adequat per canalitzar la participació de les entitats del territori en la 
conservació d’aquest espai, ja siguin particulars o entitats.

Això no obstant, en la sentència núm. 58/2019, de 24 de gener, el Tribunal Su-
prem va declarar la nul·litat del Pla especial de protecció del medi natural i del pai-
satge dels Aiguamolls de l’Empordà, perquè no es va sotmetre a l’avaluació ambien-
tal estratègica regulada a la Llei 9/2006, de 28 d’abril (actualment, Llei 21/2013, de 
9 de desembre). D’acord amb la normativa catalana, la Llei 12/1985, de 13 de juny, 
el TS conclou que els Plans especials de protecció del medi ambient no són només 
plans de gestió, sinó que tenen naturalesa de pla territorial sectorial, en tant que re-
ordenen els usos compatibles i no compatibles i es produiria una redefinició de la 
categoria del sòl. Per aquesta raó, s’estableix que els Plans especials de protecció del 
medi ambient requereix de sotmetre’s a avaluació ambiental estratègica.

Aquesta situació és anòmala i els Aiguamolls de l’Empordà fa massa temps ja 
que no disposen d’un Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge, que 
els enfortiria com a territori natural d’especial interès per a protegir. Per tots aquests 
motius resulta tant obvi com urgent recuperar i aprovar el Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà.

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 aprovar amb la màxima urgència 

possible el Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls 
de l’Empordà, imprescindible per complementar el règim normatiu bàsic de protec-
ció establert pel PEIN, establir els objectius de recuperació i conservació, definir 
les característiques de l’espai natural, ordenar territorialment i treballar de manera 
coherent i integrada aquest espai amb una major cooperació del conjunt de les ad-
ministracions.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, Oscar Aparicio Pedrosa, 

Mónica Ríos García, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre les obres de consolidació del Poble Vell 
de Corbera d’Ebre
250-00293/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 14699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Joaquim Palade-

lla Curto, diputat, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les obres de con-
solidació del Poble Vell de Corbera d’Ebre, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Poble Vell de Corbera d’Ebre, per tal com va patir durament els estralls de la 

Batalla de l’Ebre, durant la Guerra Civil, no és tan sols un espai de memòria per ex-
plicar aquesta, sinó que també resulta de gran valor per tal d’il·lustrar les conseqüèn-
cies per a la població civil de qualsevol guerra, i especialment el grau de destrucció 
que es pot assolir en els conflictes moderns.

Per aquestes raons, entre d’altres, el conjunt del Poble Vell de Corbera d’Ebre 
va ser al seu dia declarat Bé d’Interès Cultural, com a Lloc Històric. El conjunt for-
ma part de la xarxa museística del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de 
l’Ebre (COMEBE), que gestiona cinc centres d’interpretació de diferents espais de la 
Batalla i el front de l’Ebre a diversos pobles de la Terra Alta i una vintena d’espais 
històrics.

Tot i que fa aproximadament set anys que el COMEBE va decidir aplicar roma-
nents a la intervenció al conjunt del Poble Vell de Corbera d’Ebre per tal de conso-
lidar-lo i, així, preservar-lo i millorar el seu valor com a conjunt visitable pel públic, 
no ha estat fins al febrer del 2021 que s’ha adjudicat, pel Departament de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya, la redacció del projecte bàsic i executiu, per 41.170 €,  
IVA no inclòs, a l’empresa Feu i Godoy Arquitectes, SLP. Al seu torn, el juliol de 
2020, el Govern va aprovar una inversió de 253.598,88 € per a l’execució de les 
obres, que s’impulsen a través del propi COMEBE.

La degradació progressiva del conjunt del Poble Vell, pel pas del temps, ha anat 
avançant, i els temporals Glòria (gener de 2020), i Filomena (gener de 2021), han 
malmès algunes estructures, de manera que l’actuació de consolidació és cada vega-
da més urgent, si es vol preservar el valor del Bé d’Interès Cultural.

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. Accelerar en tot allò que sigui possible la licitació de les obres de consolidació 

del Poble Vell de Corbera d’Ebre, en base al projecte bàsic i executiu, i a que aques-
tes es duguin a terme amb tota la diligència i seguretat, però també sense demores.

2. Contribuir, un cop finalitzades les obres de consolidació, a un esforç de difu-
sió pública dels valors que fan del Poble Vell de Corbera un conjunt d’alt interès pel 
visitant.

Palau del Parlament, 30 d’agost de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Joaquim Paladella Curto, 

Ferran Pedret i Santos, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la ressonància magnètica a l’Hospital 
Comarcal del Pallars
250-00294/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 14700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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

Avançar, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Judit Alcalá González, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la ressonància 
magnètica a l’Hospital del Pallars, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Hospital Comarcal del Pallars a Tremp no compta amb el servei de ressonància 

magnètica, fet que suposa als pacients del Pallars l’obligatorietat de desplaçar-se a 
Lleida, sovint en horari nocturn, per sotmetre’s a aquesta prova diagnòstica.

L’Hospital del Pallars havia comptat amb una unitat mòbil de ressonància mag-
nètica que va ser suprimida a causa de la baixa qualitat de les proves que portava a 
terme.

En els anys 2018, 2019, 2020 i 2021, aquest darrer fins al mes de juliol inclòs*, 
s’han efectuat més de 2.800 ressonàncies magnètiques als centres de referència Hos-
pital Universitari Arnau de Vilanova i Hospital Universitari Santa Maria de Lleida a 
població assignada a l’Hospital del Pallars amb la distribució següent:

Any RM sense contrast RM totals

2018 550 674

2019 795 919

2020 557 699

2021* 415 514

A més, no es poden determinar les ressonàncies magnètiques que s’han fet en 
clíniques privades o a través de mútues i/o assegurances privades. Paral·lelament, 
assistim a un abús de proves a través del TAC esquelètic de què disposa l’Hospital, 
però que implica radiar els pacients.

No disposar d’un servei de ressonància magnètica a l’Hospital del Pallars deixa 
pacients i professionals sanitaris sense un servei sanitari de proximitat important 
per al diagnòstic mèdic.

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. Dotar l’Hospital del Pallars del servei de ressonància magnètica
2. Prioritzar les inversions necessàries durant l’any 2022 per fer viable la implan-

tació del servei de ressonància magnètica a l’Hospital del Pallars

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, Judit Alcalá González, 

Sílvia Romero Galera, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici definitiu 
per a l’Institut Santa Coloma de Gramenet i l’ampliació de l’oferta 
de batxillerat en aquest centre
250-00295/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 14707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la Propuesta de resolución para la construcción de un edificio definitivo 
para el IES Santa Coloma de Gramenet y la ampliación de su oferta de estudios al 
Bachillerato, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguien-
te texto: 

Exposición de motivos
El IES Santa Coloma de Gramenet, situado en el barrio de Singuerlín, inició 

sus actividades en el curso 2018-2019. Actualmente cuenta con más de trescientos 
alumnos en sus aulas.

En sus cuatro años de funcionamiento, el IES Santa Coloma de Gramenet ha 
funcionado siempre con unas instalaciones precarias. Una parte de su alumnado 
ha tenido que desplazarse a la Escuela Oficial de Idiomas del mismo municipio 
para recibir allí las clases, mientras que el resto lo ha tenido que hacer en módulos 
prefabricados. La comunidad educativa del centro (profesorado, padres y madres, 
y alumnado) ha puesto todo su esfuerzo para adaptarse a estas circunstancias, a la 
espera de que el Departament d’Educació programase la construcción de un edifi-
cio definitivo.

Sin embargo, para sorpresa y consternación de todos, el curso 2021-2022 ha em-
pezado con el mismo mal cariz. Los alumnos de tercer y cuarto curso de ESO tienen 
que desplazarse a la Escuela Oficial de Idiomas a recibir clases. Los de primer y se-
gundo curso tienen que convivir con las obras de instalación de los módulos prefa-
bricados, y sus correspondientes molestias. A pesar de que la comunidad educativa 
ha pedido explicaciones al Departament d’Educació por la no programación de la 
construcción del edificio definitivo, no ha recibido respuesta.

Adicionalmente, la comunidad educativa ha solicitado en repetidas ocasiones al 
Departament d’Educació que le sea concedida al IES Santa Coloma de Gramenet la 
impartición de los dos cursos de Bachillerato, como modo de garantizar la continui-
dad de la escolaridad de los alumnos de ESO hasta el final de su etapa secundaria 
y la consolidación del proyecto educativo del centro. Sobre esta cuestión, tampoco 
han recibido ninguna respuesta ni compromiso satisfactorios.

Todas las carencias expuestas son una manifestación de la falta de diligencia del 
Departament d’Educació en la programación de unas obras de cuya necesidad nadie 
puede dudar, y también, de su falta de compromiso con la comunidad educativa de 
Santa Coloma de Gramenet que no pretende nada más, pero tampoco nada menos, 
que asegurar la mejor educación posible para sus hijos e hijas.

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: 
a) Ampliar la oferta de estudios del IES Santa Coloma de Gramenet a los dos 

cursos de Bachillerato para el curso 2022-2023.
b) Considerar prioritaria la eliminación de los módulos prefabricados del IES 

Santa Coloma de Gramenet, para garantizar la calidad de la educación que reciben 
sus alumnos.
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c) Destinar los recursos necesarios para la redacción del proyecto de construc-
ción de un edificio definitivo para el IES Santa Coloma de Gramenet, que cubra las 
necesidades actuales y se adecúe a la previsión de futuras necesidades de plazas 
educativas dada la expansión demográfica del municipio.

d) Incluir una partida en los próximos presupuestos de la Generalitat de Catalu-
ña, y en los años sucesivos si fuese necesario, para la adjudicación y construcción 
del edificio definitivo del IES Santa Coloma de Gramenet.

e) Comunicar estos acuerdos al equipo directivo y a la AFA del IES Santa Colo-
ma de Gramenet, así como al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

Palacio del Parlamento, 13 de septiembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

Proposta de resolució sobre el respecte dels drets lingüístics per part 
dels serveis audiovisuals
250-00296/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 14901 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució per 
uns audiovisuals que respectin els drets civils lingüístics, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
La CAI, Comissió d’Afers Institucionals, té entre els seus àmbits competencials 

els mitjans de comunicació, serveis audiovisuals de la Generalitat i d’àmbit local i 
serveis de comunicació.

Des d’un punt de vista sociològic i comunicatiu, en la societat actual, els mit-
jans audiovisuals tenen una rellevància i influència creixent. Des d’un punt de vis-
ta competencial, els Països Catalans estan subjectes hores d’ara a la legislació de 
l’estat espanyol, i la regulació dins el Principat de tot el que afecta a aquest àmbit 
competencial dels mitjans de comunicació, serveis audiovisuals de la Generalitat i 
d’àmbit local i serveis de comunicació. És un àmbit que es troba subjecte a direc-
trius estatals que impacten i limiten les polítiques públiques que vulgui dur a terme 
el Govern de la Generalitat. És per això que, mentre el poble català no hagi pogut 
decidir lliure i democràticament el seu futur d’independència, i mentre les lleis de 
l’estat limitin drets de la població dels Països Catalans, cal que des del Parlament 
de Catalunya i des del Govern de la Generalitat es vetlli de forma precisa i de for-
ma específica en l’àmbit del Principat, per evitar que l’estat segueixi aprovant lleis 
limitants de drets.

Actualment el Gobierno del Estado Español està treballant en l’avantprojecte de 
llei general de comunicació audiovisual impulsada pel Ministerio de asuntos econó-
micos y transformación digital del Gobierno de España. No en coneixem els termi-
nis ja que l’avantprojecte no ha entrat encara en tràmit al Congreso, però l’esborrany 
ha estat sotmès a dos tràmits d’audiència i informació pública, el darrer va finalitzar 
el passat 12 de juliol de 2021. Atesa la gravetat dels efectes que tindrà aquesta llei 
sobre els drets civils i especialment els drets lingüístics de la població que viu als 
Països Catalans, són moltes les entitats de la societat civil organitzada, tant dels sec-
tors de producció audiovisual com dels sectors de defensa dels drets lingüístics i de 
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protecció de les llengües minoritzades catalana (en tota la seva diversitat) i occitana, 
que han presentat esmenes. El Parlament no pot quedar-ne al marge, i ha de donar 
suport al contingut de les esmenes per tots els mitjans possibles.

Cal assenyalar que aquesta futura llei suposarà la transposició de la Directiva 
europea 2018/1808 de serveis de comunicació audiovisual a la legislació estatal. La 
Directiva assenyala que els Estats poden «imposar obligacions per garantir l’ade-
quada prominència dels continguts d’interès general», vinculats a «objectius» com 
«la llibertat d’expressió i la diversitat cultural» (article 7 bis). I aquesta Directiva 
afegeix que «qualsevol mesura adoptada pels Estats membres en virtut de la Direc-
tiva 2010/13/UE ha de respectar [...] la diversitat cultural i lingüística, d’acord amb 
la Convenció de la Unesco sobre la protecció i promoció de la diversitat de les ex-
pressions culturals».

Precisament, pel que fa als principis generals assenyalats per aquesta Directiva, 
cal recordar que l’article 22 de la Carta dels Drets Fonamentals de la UE esmenta 
tres pluralismes que cal respectar: el cultural, el religiós i el lingüístic. És més, la 
Convenció de París del 2005 –esmentada al paràgraf anterior– afirma que «la di-
versitat lingüística és un element fonamental de la diversitat cultural». És més l’ar-
ticle 6 d’aquesta Convenció, sobre els «drets de les Parts en l’àmbit nacional» (és 
a dir estatal), assenyala que les Parts (els Estats) «podran adoptar mesures per a 
protegir i promoure la diversitat de les expressions culturals en els seus respectius 
territoris». No hi ha dubte, per tant, que la Directiva expressa la necessitat de pro-
moure la diversitat lingüística i dota els Estats membres d’eines normatives eficaces 
per a fer-ho.

Els esborranys que s’han presentat en forma d’avantprojecte i que han estat sot-
mesos a dos períodes de consultes no respecten en absolut l’esperit d’aquesta Direc-
tiva i és per això que diverses entitats i ens hi han presentat al·legacions, de les quals 
ens fem ressò i a partir de les quals proposem prendre els següents acords: 

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Traslladar al Govern de l’Estat les següents consideracions, i a vetllar per tal que 
no pugui tirar endavant l’actual proposta de llei tal com està redactada, si no inclou 
les consideracions acordades: 

1.1. A l’article 5 de l’avantprojecte, als conceptes que defineixen el pluralisme 
«de la societat» que cal «promoure», s’hauria d’incloure, necessàriament, el plura-
lisme lingüístic, que ha de formar part dels principis bàsics de la llei, i no pas segre-
gar aquesta qüestió essencial a un altre apartat (l’article 8 sobre llengües) l’abast del 
qual queda limitat a un únic capítol de la llei (el capítol VI).

1.2. A l’article 8, sobre llengües, diferencia «la llengua oficial de l’Estat» de les 
«llengües oficials de les Comunitats Autònomes». Llengües com el català no tornen 
a ser esmentades al text de l’avantprojecte fins al títol VI, dedicat a les obligacions 
dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual. En aquest capítol VI s’as-
senyala l’obligatorietat que les obres europees tinguin un percentatge reservat a 
obres europees (diferent en canals de TV –art.113– que en plataformes-art.114) i 
que d’aquest percentatge mínim, si més no la meitat es reservaria a obres en cas-
tellà «o en alguna de les llengües oficials de les Comunitats Autònomes». Aquesta 
conjunció, la «o», fa que no es garanteixi cap percentatge cap a la llengua catalana 
ni tan sols la seva mínima presència, cosa que sí faria una «i». I aquest és el canvi 
que reclamem en aquest article. Les noves tecnologies faciliten que un mateix con-
tingut audiovisual, sigui emès per ones hertzianes (TDT) o disponible via internet 
(plataformes) incorpori diverses versions lingüístiques (tant en l’àudio i el subtitulat 
com en l’audiodescripció).
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1.3. Per tal de donar unes mínimes garanties a una oferta plurilingüe de cadascun 
del serveis de comunicació audiovisual que siguin de cobertura estatal, reclamem 
que als articles on s’esmenti la presència de continguts lingüístics, especialment als 
art. 113, 114 i 116, s’incorpori el següent: 

1.3.1. Que els continguts emesos als canals televisius, o disponibles a les plata-
formes digitals, incorporin les distintes versions lingüístiques (doblatge, subtitulació 
i audiodescripció) que ja existeixin en aquell moment en català (i lògicament també 
en basc i gallec) adoptant les mesures tècniques oportunes.

1.3.2. Que es promoguin, amb mesures i percentatges o quotes mínimes con-
cretes i garantides els doblatges, subtitulacions i audiodescripcions en les diverses 
llengües oficials a l’Estat espanyol, establint criteris específics per als continguts en 
directe.

1.3.3. Que a les obligacions d’inversions en produccions europees també les obli-
gacions de la presència (quota) d’aquestes en l’oferta de continguts (siguin televisions 
o plataformes) hi hagi un percentatge garantit de continguts disponible en les llen-
gües oficials que no són el castellà.

1.3.4. Les quotes o percentatges assenyalats als apartats B i C anteriors no hau-
rien de ser inferior a 1/3 part del total, que correspon aproximadament al pes de-
mogràfic conjunt dels parlants de les llengües catalana, basca i gallega a l’Estat es-
panyol.

1.3.5. Que als webs i altres interfícies de comunicació digital entre el servei de 
comunicació audiovisual i l’usuari o client haurien d’incorporar sempre i necessà-
riament el català i la resta de llengües oficials a l’Estat a tots els seus missatges es-
crits o orals (opcions dels menús, sinopsis de les obres...).

1.4. Segons l’article 30.2 2 de la Directiva europea, «els Estats membres vetlla-
ran per a que les autoritats organismes reguladors nacionals exerceixin les seves 
competències» d’acord amb els objectius d’aquesta «en particular el pluralisme dels 
mitjans de comunicació, la diversitat cultural i lingüística». En tant que cada Estat 
pot decidir quantes i quines seran aquestes autoritats «nacionals», reclamem que les 
comunitats autònomes amb llengua pròpia i les seves autoritats audiovisuals haurien 
de ser considerades autoritats «competents» juntament amb el Govern de l’Estat i la 
CNMC (art. 151), per tal de vetllar amb la major eficàcia possible la promoció i de-
fensa del pluralisme lingüístic dels serveis de comunicació audiovisual de cobertura 
estatal, siguin televisions o plataformes. Cal recordar que estats plurals com el belga 
o l’alemany tenen diverses autoritats com a membres de la seva representació esta-
tal, «nacional», a l’organisme europeu de reguladors audiovisuals, l’ERGA, ja exis-
tent i present al text de la Directiva europea. Per tant, aquests organismes reguladors 
autonòmics, com seria el cas del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) o el 
nou Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, haurien de ser també mem-
bres integrants de l’ERGA. Cal recordar que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
assenyala que La Generalitat de Catalunya té la «competència compartida sobre la 
regulació i el control dels serveis de comunicació audiovisual que utilitzin qualsevol 
dels suports i de les tecnologies disponibles dirigits al públic de Catalunya, i també 
sobre les ofertes de comunicació audiovisual, si es distribueixen al territori de Ca-
talunya» (Article 146. 1 b).

1.5. El terme «prominència» s’esmenta en un únic article (el 102) de l’avantpro-
jecte, i només per indicar que s’han d’anar incorporant programes i continguts au-
diovisuals amb audiodescripció als catàlegs de les plataformes. Però no s’esmenta 
que aquestes audiodescripcions estiguin disponibles en els diversos idiomes oficials 
a l’Estat. El mateix succeeix amb les referències al subtitulat (articles 100, 101, 102) 
i també el 107, que parla del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción 
(CESyA) com al centre de referència pel que fa a l’accessibilitat a l’audiovisual de 
persones amb discapacitat. Reclamem que en totes les obligacions o mesures de fo-
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ment vinculades a subtitulats i audiodescripcions s’incorporin també les llengües 
oficials distintes del castellà.

1.6. Els únics continguts «d’interès general» esmentats explícitament a l’avant-
projecte son determinades competicions esportives, juntament amb algunes activi-
tats culturals com les gales dels Premis Goya o els MAX de les arts escèniques (art. 
144) entre d’altres esdeveniments. Reclamem que la llengua catalana, en àudio o en 
text escrit (doblatges, subtitulats, audiodescripcions...) sigui considerada contingut 
d’interès general als serveis de comunicació audiovisual, siguin televisions o plata-
formes, per tal de donar màxima cobertura legal a les mesures de foment i obliga-
cions lingüístiques proposades en aquestes al·legacions.

1.7. Pel que fa a la reciprocitat televisiva (vinculat a l’article 72), reclamem que 
totes les Comunitats Autonòmes puguin gestionar, si més no, dos canals múltiplex 
(MUX) i no pas un de sol com ara (si més no totes les que tenen llengua pròpia dis-
tinta al castellà). Per tant, proposem recuperar la previsió de la llei estatal 22/1999 
–que suposava la transposició a una anterior Directiva europea– i que establí que 
les Comunitats Autònomes podien tenir dos MUX cadascuna. Malauradament, un 
dels dos MUX disponibles va ser suprimit al Plan Técnico Nacional de la Televisión 
digital terrestre de 2014. Com reconeixen documents oficials, com l’informe de la 
CNMC preceptiu del darrer «Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Ter-
restre», de 2019, tant el País Valencià com les Illes Balears disposen de suficient es-
pai radioelèctric per poder disposar de nou d’un segon MUX autonòmic. Un segon 
MUX permetria que la reciprocitat pogués comptar amb tots els canals que emeten 
cadascuna d’elles i que a més puguin ser tots ells en HD en el futur. Una capacitat 
d’emissió incrementada que es fa encara més necessària davant la previsió que tots 
els canals hagin d’emetre en alta definició abans de l’1 de gener de 2023, segons in-
dica el pla tècnic del 2019 abans esmentat. Amb relació al redactat d’aquest art. 72 
proposem també que les emissions de reciprocitat no estiguin obligades a utilitzar 
només l’espai radioelèctric que sigui d’estricta gestió autonòmica (lletra «c») si no 
que també puguin utilitzar-se la part de l’espai radioelèctric reservat per a emissions 
locals sense ús, amb l’acord previ de l’autoritat audiovisual d’aquella Comunitat 
Autònoma (establint, si s’escau, els canvis que fossin necessaris a la Llei 9/2014 de 
Telecomunicacions).

1.8. Afegir a l’art. 140, sobre el foment del sector audiovisual, una nova lletra «i»: 
«foment de la producció, difusió i coneixement de les obres audiovisuals produïdes 
en llengües cooficials distintes al castellà».

1.9. Sobre la nova disposició final, de modificació de la Llei 8/2009 de finança-
ment de RTVE, discrepem amb l’obligació que els prestadors de serveis de comuni-
cació audiovisual de titularitat privada hagin d’aportar un percentatge dels seus in-
gressos bruts (entre l’1,5% i el 3% segons el cas) al finançament de RTVE. Entenem 
que aquests recursos haurien d’anar destinats, si de cas, a un organisme específic 
de suport a la producció audiovisual en el seu conjunt, com així ho preveuen altres 
legislacions estatals a la UE. Aquest organisme seria l’actual ICAA. Si es vol man-
tenir proposem que una part significativa d’aquests diners s’afegissin, complemen-
tàriament, als recursos econòmics que provinguessin de l’actual fons de «foment a 
la cinematografia i l’audiovisual en llengües cooficials distintes al castellà», previst 
a l’art. 36 de la Llei 55/2007 del Cinema, fent les oportunes modificacions d’aquesta 
llei. És més, considerem que el que assenyala el seu art.10, que fixa un 15% de de-
ducció en aquelles coproduccions que es facin amb RTVE discrimina greument la 
resta de corporacions audiovisuals, ja que no podrien proposar coproduccions a les 
plataformes audiovisuals amb aquesta important deducció.

1.10. Trobar les formes de concertació adequades per a aconseguir fer efectiva la 
reciprocitat plena de les emissions entre les ràdios i televisions públiques dels països 
de parla catalana.
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1.11. Dissenyar, impulsar i fer efectiva una política coherent i eficaç de foment de 
la creació i la difusió culturals en llengua catalana, amb l’objectiu que l’ús del català 
arribi a ser majoritari al cinema, als espectacles i a les noves tecnologies aplicades 
al lleure.

1.12. Garantir que en la gestió actual dels ajuts a la cultura (audiovisual, música, 
etc.) com a mínim el 50% de la dotació de totes les línies d’ajuts i subvencions siguin 
per a projectes en llengua catalana o occitana.

1.13. Garantir que en l’accés als ajuts a la cultura s’elimini el factor de la resi-
dència (domicili) a Catalunya, a fi que les propostes artístiques en llengua catalana 
d’arreu dels Països Catalans s’identifiquin també com a autoria catalana i puguin 
ésser tingudes en compte.

1.14. Garantir, pel que fa a les pel·lícules en llengua no catalana que s’estrenen 
als cinemes, prioritzant la concertació amb el sector de distribució i exhibició cine-
matogràfiques, què la distribució i exhibició de pel·lícules en català a les sales arribi 
a un 50% del total de les projeccions, i que les projeccions es facin en horaris com-
petitius i adequats, no discriminatoris.

1.15. Garantir que les versions existents en llengua catalana es distribueixin en 
tots els altres suports i canals de distribució (plataformes digitals, televisions locals, 
etc.).

1.16. Adoptar les mesures necessàries per a estimular la subtitulació de versions 
originals en català i occità –i aranès a l’Aran.

1.17. Incentivar preferentment, des del Departament de Cultura, les produccions 
catalanes que es fan en català o occità mitjançant la concessió prioritària de sub-
vencions.

1.18. Revisar la normativa vigent en matèria de toponímia occitana per a ade-
quar-la a la regulació de l’oficialitat de l’occità a Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen la Llei 35/2010 i la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran, 
pel que fa a l’ús de la toponímia occitana, perquè els mitjans de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals puguin aplicar la toponímia occitana de fora d’Aran 
de manera rigorosa i coherent, tal com ja es fa des de fa anys amb els topònims oc-
citans d’Aran.

1.19. Augmentar el nombre d’hores d’emissió en occità en la ràdio i la televisió 
públiques, siguin o no en desconnexió territorial.

1.20. Promoure l’augment de la presència del català i l’occità en les plataformes 
televisives digitals i, en general, en els mitjans privats que emeten a Catalunya, atesa 
l’evident minorització que exerceixen de les dites llengües.

1.21. Que la nova taxa del 1,5% que s’imposa als prestadors de vídeo a petició i 
a les plataformes de vídeo es destini no només a RTVE sinó al conjunt de les radio-
televisions públiques.

1.22. Que el control i supervisió de les plataformes de vídeo no sigui una com-
petència exclusiva de la CNMC sinó compartida amb els reguladors audiovisuals 
independents de l’Estat.

2. Impulsar pròpiament des del Govern de la Generalitat les següents accions en-
caminades a dissenyar i impulsar una política coherent de mitjans de comunicació pú-
blics (CCMA i cadenes locals) amb l’objectiu de superar l’autonomisme i recuperar la 
visió de Països Catalans, no limitant l’acció a les quatre províncies autonòmiques, tant 
en el tractament informatiu dels diferents continguts, com en l’ús de la llengua catala-
na; i en la promoció de la qualitat lingüística

2.1. Trobar les formes de concertació adequades per a aconseguir fer efectiva la 
reciprocitat plena de les emissions entre les ràdios i televisions públiques dels països 
de parla catalana.

2.2. Dissenyar, impulsar i fer efectiva una política coherent i eficaç de foment de 
la creació i la difusió culturals en llengua catalana, amb l’objectiu que l’ús del català 
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arribi a ser majoritari al cinema, als espectacles i a les noves tecnologies aplicades 
al lleure.

2.3. Garantir que en la gestió actual dels ajuts a la cultura (audiovisual, música, 
etc.) com a mínim el 50% de la dotació de totes les línies d’ajuts i subvencions siguin 
per a projectes en llengua catalana o occitana.

2.4. Garantir que en l’accés als ajuts a la cultura s’elimini el factor de la residèn-
cia (domicili) a Catalunya, a fi que les propostes artístiques en llengua catalana d’ar-
reu dels Països Catalans [CT1] s’identifiquin també com a autoria catalana i puguin 
ésser tingudes en compte.

2.5. Garantir, pel que fa a les pel·lícules en llengua no catalana que s’estrenen 
als cinemes, prioritzant la concertació amb el sector de distribució i exhibició cine-
matogràfiques[GP2], que la distribució i exhibició de pel·lícules en català a les sales 
arribi a un 50% del total de les projeccions.

2.6. Garantir que les versions existents en llengua catalana es distribueixin en 
tots els altres suports i canals de distribució (plataformes digitals, televisions locals, 
etc.).

2.7. Adoptar les mesures necessàries per a estimular la subtitulació de versions 
originals en català i occità –i aranès a l’Aran.

2.8. Incentivar preferentment, des del Departament de Cultura, les produccions 
catalanes que es fan en català o occità mitjançant la concessió prioritària de sub-
vencions.

2.9. Revisar la normativa vigent en matèria de toponímia occitana per a ade-
quar-la a la regulació de l’oficialitat de l’occità a Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen la Llei 35/2010 i la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran, 
pel que fa a l’ús de la toponímia occitana, perquè els mitjans de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals puguin aplicar la toponímia occitana de fora d’Aran 
de manera rigorosa i coherent, tal com ja es fa des de fa anys amb els topònims oc-
citans d’Aran.

2.10. Augmentar el nombre d’hores d’emissió en occità en la ràdio i la televisió 
públiques, siguin o no en desconnexió territorial.

2.11. Promoure l’augment de la presència del català i l’occità en les plataformes 
televisives digitals i, en general, en els mitjans privats que emeten a Catalunya, atesa 
l’evident minorització que exerceixen de les dites llengües.

3. Garantir l’execució de tots els punts del Decàleg de mesures per a l’audiovisual 
a Catalunya, presentat al gener del 2021 (Plataforma per la Llengua amb el suport de 
l’Acadèmia del Cinema Català i el Clúster Audiovisual de Catalunya), en els quals s’hi 
troben objectius com ara augmentar el finançament públic destinat a l’audiovisual en 
català a 60 € per ciutadà l’any; crear un canal multiplataforma amb continguts infan-
tils i juvenils de qualitat, que sigui competitiu amb l’oferta d’altres canals; garantir que 
la ràdio i televisió públiques compleixin amb la missió de normalitzar la llengua cata-
lana; o la creació d’un òrgan de coordinació de l’audiovisual i mitjans de comunicació 
amb representació dels territoris balear, valencià i català, entre d’altres.

4. Garantir compliment de les obligacions lingüístiques de la Llei del cinema de 
Catalunya següents: 

4.1. L’article 18.1, que fixa que quan s’estreni a Catalunya una obra cinematogrà-
fica doblada o subtitulada amb més d’una còpia, les empreses distribuïdores tenen 
l’obligació de distribuir el 25% per cent de totes les còpies analògiques en versió en 
llengua catalana. Cal dir que inicialment era un 50%, però amb la sentència del Tri-
bunal Constitucional STC 89/2017, aquest percentatge va quedar rebaixat del 50% 
al 25%. En aquests termes, la Llei compta, doncs, amb l’aval del Tribunal Constitu-
cional. Cal recordar que actualment no s’arriba al 3% i des que la Llei es va aprovar, 
no ha estat mai superior al 5%.
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4.2. L’article 17.1.c, que estableix que cal «incloure la versió en llengua catalana 
en el menú lingüístic de les obres cinematogràfiques o audiovisuals que distribuei-
xin per canals diferents de la projecció en sales d’exhibició cinematogràfica, i que 
prèviament s’hagin estrenat a Catalunya doblades o subtitulades en català, d’acord 
amb l’article 18».

4.3. L’article 18.1, que estableix que «les empreses distribuïdores i les empreses 
exhibidores també han de garantir l’equilibri entre català i castellà en la publicitat 
que facin de les obres cinematogràfiques afectades per aquest article».

4.4. Aplicar el règim d’infraccions i sancions (capítol VI) que preveu la llei quan 
es produeixin incompliments dels preceptes lingüístics.

4.5. Informar amb precisió sobre el compliment per part de la Generalitat de 
L’article 32.1 del capítol IV de les mesures de foment de la indústria cinematogràfi-
ca, atès que tal com es diu en l’article 27, l’òrgan competent per gestionar fons i ajuts 
és l’ICEC, però alhora en el 32.1 s’estableix que es crea el Fons per al foment de la 
producció d’obres cinematogràfiques i audiovisuals, amb l’objectiu principal d’en-
fortir les empreses productores i millorar la qualitat de les obres cinematogràfiques 
i audiovisuals produïdes a Catalunya». Tot seguit, a l’article 32.4 es diu que «com 
a mínim el cinquanta per cent de la dotació del Fons per al foment de la producció 
d’obres cinematogràfiques i audiovisuals s’ha de destinar a la producció de projec-
tes cinematogràfics i audiovisuals en versió original catalana. Especificar en quina 
mesura el fons del que parla la Llei equival al fons actual que té l’ICEC destinat a 
l’audiovisual i es compleixen els percentatges.

5. Exigir, de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine (llei espanyola del cine-
ma), exigir que se cedeixi una dotació del fons estatal a la cinematografia en català 
d’acord amb l’article 36 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, de «Fomen-
to de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano» 
que assoleixi un nivell similar a la dotació dels anys 2009 i 2010.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2021
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG

Proposta de resolució sobre el trasllat de les instal·lacions de l’empresa 
Applus del passatge Puigmadrona de Barcelona
250-00297/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 14956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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 al trasllat 
de la instal·lació de l’empresa APPLUS dedicada a la Inspecció Tècnica de Vehicles 
(ITV) del Passatge Puigmadrona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Empresa i Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
En aquest moment està en marxa la consulta pública prèvia sobre la regulació de 

la prestació del servei d’inspecció tècnica de vehicles a Catalunya, en fase de retorn 
de les propostes fetes per la ciutadania, raó per la qual l’avantprojecte de llei que 
regula el règim jurídic aplicable a la prestació del servei d’inspecció tècnica de ve-
hicles a Catalunya hauria de ser imminent.
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Els objectius de l’avantprojecte de llei són els següents: garantir la seguretat jurí-
dica en la prestació del servei d’ITV, assegurar la qualitat de la prestació del servei 
d’ITV, per tal que els vehicles estiguin en bones condicions des del punt de vista de 
la seguretat i del medi ambient, aconseguir que es presti el servei de forma suficient 
a tot el territori, garantir la lliure elecció d’operadors per part dels usuaris i reduir 
les càrregues administratives injustificades.

Al districte de Sant Martí de Barcelona al barri de Camp de l’Arpa, en un pas-
satge del cas antic, el passatge Puigmadrona, hi ha una instal·lació de l’empresa 
APPLUS dedicada a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) des de fa anys. Aquest 
passatge és de plataforma única i de prioritat per a vianants i es troba just al costat 
d’una escola, l’Escola Dovella, al carrer Mallorca.

La ubicació d’aquest equipament provoca fums, soroll i trànsit en una zona pa-
cificada i amb molt moviment d’infants i famílies a les hores d’entrada i sortida de 
l’escola, amb tot el risc que comporta per la salut i la seguretat. Des de fa un temps, 
els veïns i veïnes de l’entorn s’han organitzat i han constituït una plataforma d’afec-
tats que s’està mobilitzant, fins el punt d’haver recollit més de 200 signatures dema-
nant el trasllat de l’estació.

Atès que hi ha en marxa avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplica-
ble a la prestació del servei d’inspecció tècnica de vehicles a Catalunya també hauria 
de tenir en compte el possible trasllat d’instal·lacions d’Inspecció Tècnica en cas de 
no està ubicades en espais adequats.

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. Aprovar abans de 6 mesos el avantprojecte de llei que regula el règim jurídic 

aplicable a la prestació del servei d’inspecció tècnica de vehicles a Catalunya.
2. Fer les gestions necessàries per promoure el trasllat de la instal·lació de l’em-

presa APPLUS dedicada a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) del Passatge 
Puigmadrona.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

Proposta de resolució sobre l’impuls de la internalització del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
250-00299/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 14960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Xavier Pellicer Pareja, diputat, Laia Estrada 

Cañón, diputada 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 per impulsar la inter-
nalització del Servei del 112 Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Quan una empresa privada es fa càrrec d’un servei públic i essencial, aquesta 

el gestionarà amb l’objectiu prioritari d’obtenir rèdit econòmic, per davant de la 
qualitat, l’eficiència i la immediatesa. Per tant, l’empresa intentarà complir amb les 
exigències marcades per l’ens públic contractant, però sempre buscant la manera 
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d’extreure’n la màxima rendibilitat a base de reduir costos. Lògicament, aquest mo-
dus operandi va en detriment tant del bon funcionament del servei com de les con-
dicions laborals de les treballadores i treballadors. Tot plegat és el que ha motivat 
que les treballadores i treballadors del 112 de Catalunya s’hagin vist obligades a co-
mençar una vaga indefinida davant la situació en la que es troba el sistema d’atenció 
i gestió de trucades d’emergència i les seves condicions laborals.

Donat que la principal funció i la principal despesa de l’empresa adjudicatària és 
la gestió del personal que atén i gestiona les trucades del 112, les diferents empreses 
que han gestionat el servei porten anys fent mans i mànigues per tenir el mínim de 
treballadors necessaris per tal de donar cobertura a les necessitats del servei.

La realitat és que més del 90% de la plantilla està treballant a jornada reduïda, 
d’aquesta manera la companyia té flexibilitat per a sol·licitar canvis de jornada i co-
brir els imprevistos que, d’altra manera, deixarien al descobert el servei. Això pro-
voca que hi hagi molta temporalitat, que constantment s’estigui formant personal 
nou que, un cop ja ha adquirit els coneixements i les dinàmiques de treball, acaba 
marxant, repercutint en la qualitat del servei.

Una altra qüestió a tenir en compte és que el fet que el nombre de treballadors 
sigui el mínim indispensable provoca una sobrecàrrega de feina pels gestors que, a 
la vegada, acaba repercutint en la qualitat de l’atenció prestada, ja que els resulta 
molt difícil treballar amb tant d’estrès i pressió. A més a més, és freqüent que, o bé 
en moments puntuals del dia, o de forma generalitzada hi hagi trucades en espera 
per ser ateses i que alguna d’aquestes no sigui atesa mai.

Per últim, les treballadores veuen limitat un dret fonamental de protesta i rei-
vindicació com és la vaga, doncs com a servei essencial se’ls imposen uns serveis 
mínims molt elevats (del 85%, en aquest cas). Tanmateix, se’ls aplica un conveni 
precari de telemarketing, que no s’adequa gens al tipus de feina que realitzen ni a la 
importància de la mateixa, precisament perquè es tracta d’un servei essencial que té, 
segons la mateixa Generalitat, la missió de «contribuir a donar una resposta ràpida, 
senzilla, eficaç i coordinada a les peticions urgents d’assistència que faci qualse-
vol ciutadà o ciutadana en el territori de Catalunya en matèria d’atenció sanitària, 
d’emergències ambientals, d’extinció d’incendis i salvament i de seguretat ciutadana 
i, a més, fer una aportació decidida a la societat.»

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reunir-se amb el comitè de vaga del 112 per afrontar el conflicte existent.
2. Vetllar per tal que l’actual empresa adjudicatària, Ferrovial, no cometi abusos 

que obstrueixen les tasques del comitè de vaga del 112 Catalunya.
3. Iniciar un procés d’internalització del Servei d’Atenció de Trucades d’Urgèn-

cia que permeti implementar unes condicions laborals dignes per tal que el personal 
pugui prestar el servei amb la major qualitat possible.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Xavier Pellicer Pareja, Laia Estrada Cañón, 

diputats, GP CUP-NCG
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Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’obligatorietat de l’ús 
de mascaretes per als escolars
250-00300/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 14968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Ca-
taluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la eliminación de la obliga-
toriedad del uso de mascarillas en escolares, para que sea sustanciada ante el Pleno 
del Parlamento, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
A raíz de la pandemia provocada por el Covid-19, en abril del 2020 se instaura-

ron una serie de medidas orientadas a paliar las consecuencias sanitarias provoca-
das por una patología del todo desconocida hasta el momento.

Estas medidas han ido variando en el tiempo según iba evolucionando el estado 
epidemiológico de la ciudadanía y a medida que íbamos conociendo la fisiopatolo-
gía de la enfermedad, tal como, la virulencia, trasmisión, efectos secundarios de la 
infección o secuelas.

Muchas de las medidas adoptadas en abril del 2020 han resultado del todo in-
eficaces. Algunas como el cierre precoz de aeropuertos o control de fronteras, al 
contrario, deberían haberse planteado antes como ya alertó VOX en el Congreso de 
los Diputados.

Lo cierto es, que un año y medio después del inició en España de la primera gran 
ola, nos encontramos en una situación difícil de gestionar debido a los grandes erro-
res cometidos por el gobierno central y por muchos gobiernos autonómicos, como 
el catalán, que han resaltado su nefasta capacidad de previsión y de dirección ante 
una gran crisis sanitaria.

La vacuna en Cataluña, ha supuesto un punto de inflexión en la evolución de la 
enfermedad a nivel social más que fisiopatológico, ya que ha permitido a la ciuda-
danía normalizar su vida diaria, ayudando a eliminar algunas de las restricciones 
que se habían impuesto y que carecían, muchas de ellas, de base epidemiológica.

Tanto el gobierno central, como el Consejero de Sanidad en Cataluña, asegura-
ban, hace tan solo unos meses, que la normalidad social acontecería cuando las ci-
fras de inmunización alcanzasen la llamada «inmunidad de grupo o rebaño» y esto 
se tasaba en un 70% de población vacunada.

A día de hoy, existen en España 35.413.078 personas vacunadas y en Cataluña 
suman ya 5.547.164 los inmunizados. Esto, supone un 74,7% y un 72,3% respectiva-
mente de personas vacunadas con pauta completa. A estos porcentajes hay que aña-
dir a la población que ha padecido Covid-19 los últimos 6 meses y se le presupone 
anticuerpos o inmunidad celular, llegamos al 80% de la población con anticuerpos 
ya sean naturales o adquiridos. No obstante, la normalización de la vida social, fa-
miliar y laboral, está lejos de llegar y las restricciones e imposiciones no sustentadas 
por bases científicas o epidemiológicas continúan.

Una de ellas es el mantenimiento de mascarillas en colegios a niños y adoles-
centes.

Mientras la mayoría de países europeos han comenzado el curso con un plan de 
relajación del uso de mascarillas para niños, o incluso han desechado directamente 
su uso, como en Reino Unido, Hungría y Países Bajos, el gobierno español ni siquie-
ra lo ha estudiado y la Consejería de Sanidad en Cataluña sigue sus pasos.
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Los centros educativos europeos, han comenzado el curso escolar con protocolos 
de prevención de contagios menos restrictivos, aún con menos población vacunada 
que Cataluña, tanto en general como en el ámbito educativo. La regulación que se 
aplica en España, y concretamente, en Cataluña, incluso en un escenario epidemio-
lógico favorable, es la más exigente de los países de su entorno resultando del todo 
desproporcionada.

Atendiendo a los datos que nos facilita el Ministerio de Sanidad, y en contra 
de las teorías que se barajaban al inicio de la pandemia, que apuntaban a los niños 
como los vectores más importantes de contagio y, por tanto, transmisión de la en-
fermedad, queda demostrado que los menores son, claramente los que menos se in-
fectan y trasmiten el virus.

El balance acumulado de infectados desde el inicio de la pandemia hasta el 2 de 
septiembre de este año, en el rango de edad de 0-19 años sumaban 996.517 conta-
giados. Cifra que contrasta con los rangos de edad de 20-40 años y de 40-60 que su-
maban 1.469.926 y 1.414.603 infectados, un tercio más que los menores, siendo estos 
últimos los que más se relacionan, los que menos medidas de prevención adoptan 
y los que han estado exentos de mascarilla hasta el inicio del año escolar del 2020 
que les fue impuesta.

Por otra parte, y más importante, existentes publicaciones científicas que advier-
ten de las consecuencias negativas del uso de la mascarilla en niños menores de 14 
años.

En un estudio publicado en diciembre 2020 cuyo título es «Estudios sobre co-
ronavirus en niños Co-Ki. Primeros resultados de un registro en Alemania sobre 
mascarillas que cubren nariz y boca en niños», la Universidad de Witten/Herdecke, 
expone que, en el noroeste de Alemania, se abrió un registro en línea para que pa-
dres, médicos y maestros reflejaran sus observaciones sobre el uso de mascarillas 
en niños.

El equipo liderado por Silke Schwarz y David Martin, catedráticos de dicha uni-
versidad, elaboró un cuestionario que cumplimentaban los participantes en el estu-
dio y que incluía preguntas sobre el tipo de mascarilla, el tiempo y las situaciones en 
que los niños las utilizaban y si los encuestados observaban algún cambio de com-
portamiento en los menores o síntoma asociado con las mascarillas.

El estudio tuvo en cuenta 17.854 cuestionarios de padres que reportaron datos de 
25.930 niños y adolescentes, aparte de cuestionarios cumplimentados de 736 profe-
sores y 352 médicos.

Los resultados indicaban que el 53,3% de los menores (13.811) tuvieron dolor de 
cabeza; el 49,5% (12.824) dificultad para concentrarse; el 42,1% (10.907) incomodi-
dad; y el 38% (9.845) dificultad para aprender.

A esto se añadió cambios en el comportamiento: el 49,3% (9.286) se mostró me-
nos alegre; 44% (8.280) no quería ir al colegio; 29,2% (5.494) estaba más inquieto 
de lo habitual; y el 31,1% (5.849) dormía peor de lo usual.

Por otra parte, los pediatras llevan meses alertando de la falta de inmunización 
natural de los niños, ya que la mascarilla no solo dificulta el contagio del Covid-19, 
sino de cualquier otro tipo de virus o bacteria con los que los menores deben infec-
tarse para fortalecer su inmunidad, tales como la adenovirus, influenza, rinovirus o 
virus respiratorio sincitial (VRS).

En España se han registrado dos grandes brotes de bronquiolitis y VRS coin-
cidiendo con el fin del confinamiento domiciliario, en mayo y junio del 2020, y 
la retirada de mascarilla por fin de periodo escolar, en julio y agosto del 2021. Lo 
llamativo es que, dichos brotes no han coincidido estacionalmente con lo esperado. 
Este tipo de infecciones llevan al colapso de las UCIs pediátricas ya que muchos 
pacientes requieren ventilación mecánica, llegando en los peores casos a provocar 
la muerte.



BOPC 116
28 de setembre de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 65 

La conclusión de todo lo expuesto, es que un análisis coste-beneficio nos hace 
inclinarnos claramente, hacia la retirada progresiva de la obligatoriedad de portar 
mascarillas durante la estancia de los niños en el recinto escolar y exteriores.

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. Tomar las medidas oportunas para acabar con la obligatoriedad del uso 

de mascarillas en los colegios, transporte escolar y en zonas exteriores.
Segundo. Aplicar un plan de desescalada en la obligatoriedad del uso de masca-

rillas en los centros educativos de Cataluña que comenzaría por eliminar el deber 
de llevar mascarilla a menores de 12 años, tanto en interiores como exteriores de 
los colegios, así como en el transporte escolar, debiendo ir aumentando esa edad 
mínima hasta retirarla por completo a todos los alumnos, si las condiciones epide-
miológicas lo permiten.

Tercero. Eliminar la obligatoriedad de portar mascarillas a todos los niños y 
adolescentes, en exteriores, ya sea dentro o fuera del recinto escolar.

Cuarto. Asumir la responsabilidad de la ventilación adecuada en zonas comu-
nes, como comedores o aulas, potenciando con medios económicos si los colegios 
lo requiriesen.

Palacio del Parlamento, 15 de septiembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta, GP VOX

Proposta de resolució sobre la creació d’un dispositiu policial específic 
per a afrontar la delinqüència i la inseguretat al centre del Vendrell, 
Coma-ruga, els Pisos Planas, Mas Borràs, Edèn Parc i Oasi Parc
250-00301/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 14969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución sobre creación de un dispositivo espe-
cífico policial frente a la delincuencia e inseguridad en el centro de El Vendrell, en 
Coma-ruga, en la barriada de Pisos Planes y en las urbanizaciones de Mas Borras, 
Eden Park y Oasis, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
El Vendrell es una población de más de 38.000 habitantes, capital de la comarca 

del Baix Penedès. Se trata de un municipio extenso que integra una localidad in-
dependiente como Coma-ruga que pertenece administrativamente a El Vendrell y 
numerosos barrios y urbanizaciones. La ciudad en su conjunto sufre desde años una 
escalada de violencia e inseguridad alarmante. Ese incremento llamativo de la falta 
de seguridad de los vecinos y del aumento de la comisión de delitos se hace notar 
especialmente en el centro urbano –donde comerciantes y dueños de bares alertan 
de frecuentes robos y vandalismo–, la zona del El Tancat y en los barrios y urba-
nizaciones dependientes de El Vendrell como son la barriada de Pisos Planes y las 
urbanizaciones de Mas Borras, Eden Park, y Oasis, en los que se ha producido un 
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aumento notable de robos con fuerza, ocupaciones ilegales de viviendas y tráfico de 
drogas.

La situación llegó a tal punto que en abril de este año el Centre d’Iniciatives y 
Turisme (CIT) pidió una reunión con la Policía Local y Mossos d’Esquadra para 
exponerles sus inquietudes, reunión en la que participaron más de una treintena de 
comerciantes. En resumidas cuentas, pedían una mayor presencia policial.

A ello hay que añadir que la Policía Local de El Vendrell, con un alto nivel de 
agentes interinos, tiene problemas para cubrir los turnos nocturnos, incluso a pesar 
de haber reforzado la plantilla con 8 agentes recientemente.

Por ello, creemos necesario que se active un dispositivo policial consistente en 
aumentar las patrullas de proximidad de Mossos d’Esquadra y la frecuencia del pa-
trullaje en las zonas afectadas por el aumento de la violencia y la delincuencia: au-
mento del patrullaje a pie en el centro de la ciudad, en Coma-ruga y en la barriada 
de Pisos Planes y patrullaje en vehículo en las urbanizaciones antes referidas, que 
se encuentran diseminadas y alejadas del centro.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Reforzar la dotación y la frecuencia de patrullaje de Mossos d’Esquadra en el 

centro de El Vendrell, en Coma-ruga, en la barriada de Pisos Planes y en las ur-
banizaciones de Mas Borrás, Eden Park, Oasis y El Tancat, que permita aumentar 
la vigilancia y garantizar una mayor presencia policial en los referidos lugares en 
todas las franjas horarias, singularmente en las horas nocturnas y los fines de se-
mana.

Palacio del Parlamento, 15 de septiembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef; diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre el reforç d’un dispositiu policial 
específic i el desplegament del pla Tremall dels Mossos d’Esquadra 
per a afrontar la delinqüència i la inseguretat als barris de la part alta 
de Tarragona i al Serrallo
250-00302/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 14970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución sobre refuerzo de un dispositivo específico 
policial y despliegue del «pla d’acció tremall» de Mossos d’Esquadra frente a la de-
lincuencia e inseguridad de los barrios de la Part Alta de Tarragona y del Serrallo, 
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Parte Alta de Tarragona y el Serrallo son barrios de la ciudad de Tarragona 

que sufren desde años una escalada de violencia e inseguridad alarmante. Ese in-
cremento llamativo de la falta de seguridad de los vecinos y del aumento de la co-
misión de delitos se ha hecho más acuciante con motivo de la ocupación de varias 
viviendas y edificios de ambos barrios, principalmente por jóvenes extutelados ex-
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tranjeros, durante la pandemia del Covid-19. El problema es de tal magnitud que el 
propio Ayuntamiento de Tarragona, en manos de ERC, a través de su alcalde y del 
concejal de seguridad ciudadana ha pedido a la Generalitat una mayor implicación 
ante este problema.

Los vecinos y comerciantes de ambos barrios se encuentran atemorizados por la 
ola alarmante de robos, peleas multitudinarias frecuentes, hurtos, agresiones, tráfico 
de drogas, ocupaciones e incluso apuñalamientos, como el producido el pasado día 
8 de junio en la calle Salines de la Part Alta, que no ha sido el único enfrentamiento 
con armas blancas.

Para intentar paliar dicha situación se puso en marcha a finales de 2019 en la 
Parte Alta de Tarragona un dispositivo policial denominado plan «VIBIO» consis-
tente en patrullas conjuntas de Mossos d’Esquadra –uniformados o de paisano– y 
guardia urbana, dirigidas por un mando único. Este dispositivo que apostaba por la 
proximidad y el patrullaje a pie en las zonas afectadas por el aumento de la violencia 
y la delincuencia. Dicho plan se demostró insuficiente.

Por otra parte, ante el aumento preocupante de las peleas multitudinarias, la delin-
cuencia y la creciente sensación de inseguridad de los vecinos, desde mayo de 2021, 
se ha puesto en marcha en la ciudad un nuevo Plan de Seguridad Integral de Tarra-
gona en virtud del cual otra vez agentes de la Guardia Urbana de Tarragona y de los 
Mossos d’Esquadra harán controles periódicos y patrullajes conjuntos a pie en 17 zo-
nas de interés policial de los cinco distritos de la Ciudad, con el objetivo es aumentar 
la seguridad de los vecinos y, a la vez, reducir la percepción de inseguridad con la 
presencia de los agentes.

Finalmente, hemos de recordar que el conseller d’Interior de la Generalitat de 
Cataluña, el Honorable Sr. Joan Ignasi Elena, en comparecencia ante la Comisión 
de Interior celebrada el día 2 de julio de 2021 adquirió el compromiso de extender 
el «plà d’acció tremall» a la Parte Alta de Tarragona.

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. Reforzar la dotación y la frecuencia de patrullaje del plan se seguridad 

integral de Tarragona, especialmente en la Parte Alta y el Serrallo, que permita au-
mentar la vigilancia y garantizar una mayor presencia policial en los referidos ba-
rrios en todas las franjas horarias, singularmente en las horas nocturnas y los fines 
de semana.

Segundo. Implementar cuanto antes el «plà d’acció tremall» en la Parte Alta de 
Tarragona, según el compromiso manifestado por el Conseller d’Interior, y exten-
derlo también al barrio del Serrallo de Tarragona.

Palacio del Parlamento, 15 de septiembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX



BOPC 116
28 de setembre de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 68

Proposta de resolució sobre la creació del conservatori del litoral 
de Catalunya
250-00303/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 14987 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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

d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la creació del conser-
vatori del litoral de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La reiteració de fenòmens extrems en zones costeres i la creixent regressió del 

litoral català posen de manifest que aquest és un espai altament vulnerable front els 
efectes adversos del canvi climàtic. El recent informe «Un litoral al límit» elaborat 
pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) evidencia aquesta 
situació i urgeix a l’actuació per part dels poders públics per fer-hi front. De fet, el 
tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (2016) ja alertava d’aquesta si-
tuació, preveient que l’any 2060 el 70% de la costa catalana serà vulnerable o molt 
vulnerable a la inundació.

Aquesta tendència, és clarament contradictòria amb el creixement urbanístic i 
l’augment de la pressió turística sobre el litoral català. Un litoral que, d’altra banda, 
gaudeix d’un alt valor ecològic, geològic i paisatgístic i que, per tant, cal preservar 
no només aturant la pèrdua de biodiversitat que suposa la seva artificialització sinó 
també promovent la recuperació dels seus ecosistemes.

El mes de juliol de 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 8/2020, del 
30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral. Un nou marc normatiu que dota a la 
Generalitat de Catalunya de les eines necessàries per poder fer front als reptes abans 
descrits, com son els instruments d’ordenació i planificació territorial i de gestió in-
tegral del litoral de forma coordinada entre les diferents administracions.

En la seva disposició novena, l’esmentada llei establia que, en el termini d’un any 
des de la seva entrada en vigor, el Govern havia de «crear el Conservatori del Litoral 
de Catalunya, amb els objectius de salvaguardar i recuperar la part del litoral més 
amenaçada per la urbanització i l’artificialització, a partir de l’adquisició pública del 
sòl». En aquest sentit, la primera de les 10 propostes recollides en l’esmentat infor-
me del CADS per a la sostenibilitat de la costa catalana fa referència, justament, a 
la necessitat de crear i potenciar el Conservatori del Litoral.

Havent-se complert un any des de l’entrada en vigor de la llei de protecció i or-
denació del litoral, el Conservatori del Litoral no ha estat creat, i tampoc s’ha posat 
en marxa el procés participatiu que la mateixa llei preveia per a la seva creació, pro-
cés que havia de comptar amb experts en matèria ambiental i territorial, entitats de 
conservació del medi natural i representants dels ens locals.

El Conservatori del Litoral de Catalunya és una eina de gran importància per 
fer front, des de la intervenció pública, a l’amenaça d’urbanització i artificialització 
d’aquells sectors del litoral català que no han quedat preservats per les figures urba-
nístiques vigents i que estan classificats com a urbanitzables en el planejament, com 
és el cas de la pineda del Port d’Aro, entre d’altres.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la se-
güent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Iniciar de forma immediata el procés participatiu per a la creació del Conser-

vatori del Litoral de Catalunya, tot comptant amb experts en matèria ambiental i ter-
ritorial, entitats de conservació del medi natural i representants dels ens locals.

2. Constituir, abans de la finalització de l’any 2021, el Conservatori del Litoral de 
Catalunya, havent definit de forma clara la seva estructura i funcions.

3. Dotar de recursos el 2021 i preveure, en els Pressupostos de la Generalitat per 
a l’any 2022, una partida suficient per tal que el Conservatori del Litoral de Catalu-
nya pugui desenvolupar actuacions de desrigidització, restauració i conservació de 
la costa; incloent entre les actuacions l’adquisició pública de sòl mitjançant la com-
pra directa i l’ús de tanteig i retracte, especialment en aquelles zones amb major 
amenaça d’artificialització (projectes d’urbanització, marines, etc.)

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2021
Marc Parés Franzi, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

Proposta de resolució sobre el foment de l’acolliment familiar
250-00304/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 14999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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 
del acogimiento familiar, para que sea sustanciada ante la Comissió de Drets So-
cials, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Tanto el acogimiento familiar como el residencial son dos modelos de protección 

de la infancia que deben coexistir necesariamente dependiendo de las necesidades 
terapéuticas.

La función del acogimiento residencial debe orientarse a la rehabilitación, al 
trabajo terapéutico, a la preparación para la independencia personal y, en general, a 
la cobertura de necesidades muy específicas difícilmente cubiertas por otros recur-
sos. Su función al servicio de planes de reunificación o de acoplamiento familiar ha 
de realizarse de forma rápida, potenciando la recuperación y preparación hacia esa 
nueva transición.

La posibilidad de contar con familias acogedoras evita la larga permanencia en 
este recurso para los más pequeños, que son especialmente sensibles a la falta de 
estabilidad en sus referentes educativos. Esto es especialmente preocupante para los 
menores de tres años, que deberían contar con acogimiento familiar siempre.

En aquellos casos donde resulta imposible la recuperación de la familia de ori-
gen, el agilizar el proceso de adopción evitaría también el uso excesivamente pro-
longado de los hogares residenciales, ya que se tiene que tener en cuenta que estos 
tiempos de espera son proporcionalmente muy significativos en la infancia.

Sin embargo, cabe destacar que, desde su implantación, el acogimiento familiar 
no acaba de situarse como una medida prioritaria y el acogimiento residencial sigue 
aún siendo la medida más utilizada y común.

El acogimiento familiar es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra 
protección infantil pese a que el artículo 120.1.2 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, 
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dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència especifica que «las me-
didas de acogimiento familiar, siempre que sea posible, tienen preferencia respecto 
de las que conllevan el internamiento del menor o la menor en un centro público o 
concertado.»

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) Mejorar la atención a la infancia planificando, reorganizando y dotando de sufi-

cientes recursos presupuestarios en los próximos presupuestos de 2022, el sistema de  
protección de menores, aumentando las plazas residenciales y mejorando las ratios 
de profesionales para poder llevar a cabo una acción educativa y terapéutica eficiente, 
garantizando el cumplimiento de estándares de calidad residencial, que exige que la  
estancia en un centro reproduzca al máximo las condiciones de vida familiar, que per-
mita al menor un crecimiento armónico y estable, con grupos de convivencia reducidos 
y con un educador social que realice la función de tutor de referencia o cotutor.

2) Reestructurar el sistema de protección de la infancia potenciando la acogida 
familiar y orientándolo hacia el modelo de centros de pequeñas dimensiones (ocho 
plazas), de acuerdo con la Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la 
infancia y la adolescencia, para proporcionar a los niños y niñas un entorno similar 
al de un hogar, impulsando el modelo de «cases d’infants», en coordinación con los 
Ayuntamientos.

3) Garantizar el cumplimiento escrupuloso del plazo máximo de estancia en el 
centro de acogida, de 6 meses de duración, de acuerdo con la Ley 14/2010, de los 
derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia.

4) Llevar a cabo una nueva campaña a través del Institut Català de l’Acolliment i 
de l’Adopció (ICAA) para promover el acogimiento y la adopción.

5) Impulsar un incremento de las ayudas económicas para las familias o perso-
nas de acogida.

Palacio del Parlamento, 15 de septiembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Joan García González, diputado, GP Cs

Proposta de resolució de condemna de l’assetjament sofert 
per la diputada Anna Grau en les xarxes socials
250-00305/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 15319 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, presidente, Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de con-
dena al acoso en redes sociales sufrido por la diputada del Parlament de Cataluña 
Sra. Anna Grau, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El día 6 de septiembre de 2021 a las 09: 22, el segundo teniente de alcalde del 

Ayuntamiento del Port de la Selva, de JxCat, Sr. Roger Pinart i Cairó, publicó un 
mensaje en la red social Twitter, con el siguiente contenido: «Quan ja no saps si 
estàs al parlament de Catalunya o a qualsevol club de la jonquera» [sic], en vela-
da alusión a los numerosos establecimientos de prostitución que se encuentran en 
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ese municipio. Acompañaba al mensaje una imagen de la diputada del Parlament 
de Catalunya, Sra. Anna Grau, en la que aparecía interviniendo en el pleno de esta 
cámara.

Dicho tuit inició una cascada de mensajes en dicha red social con valoraciones 
ofensivas a la misma imagen, entre las cuales se encuentra la realizada el día 7 de 
septiembre a las 0:27 por la vocal de la Junta de la Societat Catalana de Pedagogia, 
filial del Institut d’Estudis Catalans, Sra. Gemma Pasqual, que adjuntando la mis-
ma imagen, afirmó: «Ni ètica ni estètica». Este mensaje contó con la aprobación de 
la presidenta de esta Cámara, de JxCat, Sra. Laura Borràs, manifestado a través del 
like, el mecanismo de que dispone la mencionada red social para indicarlo y difun-
dirlo.

Este intento de linchamiento en redes sociales de una diputada del Parlament 
mediante groseras insinuaciones sexistas de la peor calaña debe merecer el radical 
rechazo de todos los demócratas, por un doble motivo. En primer lugar, porque se 
trata de una agresión sexista en toda regla, tanto más grave cuanto que procede de 
un concejal en pleno ejercicio de su cargo y es difundida, entre otros, por la misma 
presidenta del Parlament, Sra. Laura Borràs. Y en segundo lugar, porque persigue 
una finalidad profundamente antidemocrática, que no es otra que acallar a la oposi-
ción mediante el acoso en sus vidas privadas, en este caso por vía cibernética.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1) Manifiesta su más firme condena a la agresión sexista en redes sociales contra 

la diputada Sra. Anna Grau, que fue iniciada y promovida por el concejal de JxCat 
en Port de la Selva, Sr. Roger Pinart, y en cuya difusión participó la presidenta del 
Parlament, Sra. Laura Borràs.

2) Afirma que en democracia no es admisible el acoso, por el procedimiento que 
sea, a los representantes de la ciudadanía, y que todos los demócratas deben actuar 
de modo inequívoco en contra de este tipo de actitudes y estrategias, cuyo fin último 
es, en definitiva, el silenciamiento forzoso de la pluralidad de opiniones.

Palacio del Parlamento, 16 de septiembre de 2021
Carlos Carrizosa Torres, presidente; Ignacio Martín Blanco, portavoz, GP Cs

Proposta de resolució sobre la creació de deduccions fiscals per les 
despeses educatives dels contribuents amb fills menors de tres anys
250-00306/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 15320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de re-
solución para crear deducciones fiscales por los gastos educativos que asumen los 
contribuyentes catalanes con hijos menores de tres años, para que sea sustanciada 
ante la Comissió d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La conciliación trabajo-vida familiar constituye hoy en día un problema de pri-

mer nivel en la sociedad catalana. A menudo se debate sobre conciliación, pero en 
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la práctica son pocas las iniciativas que se desarrollan para favorecer una armoniosa 
relación entre la vida laboral y personal.

La conciliación aparece principalmente como un problema de tiempo, de estrés 
y de dificultad para compatibilizar las exigencias del trabajo profesional y las ne-
cesidades de la realidad familiar. La coordinación de agendas, las dificultades para 
la organización horaria, la necesidad de desplazamientos para llegar a cubrir todas 
las demandas de la vida profesional y personal, genera grandes inconvenientes para 
muchas familias.

En el caso de las familias con hijos, es imprescindible que existan ayudas públi-
cas para cubrir las situaciones derivadas de la atención y educación de los menores 
para hacer realidad la conciliación de la vida familiar y laboral.

Todas las regiones de España, excepto Cataluña, incluyen deducciones autonó-
micas en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas por gastos educativos, 
guarderías o centros de educación infantil que asumen los contribuyentes con hijos 
menores de tres años, hecho que supone una tremenda injusticia para las familias 
catalanas.

Estas deducciones autonómicas en términos generales se sitúan en un 15% de 
las cantidades satisfechas durante el ejercicio fiscal, aunque en algunas alcanza el 
40%. Estas ayudas suponen un importante alivio fiscal para las familias con hijos 
menores de tres años a su cargo.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Impulsar los cambios legales oportunos para que las familias catalanas 

se puedan beneficiar de deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF de 
hasta el 20 por 100 de las cantidades satisfechas, durante el período impositivo, des-
tinadas a la custodia en guarderías y centros de primer ciclo de educación infantil, 
de hijos o acogidos permanentes, menores de tres años.

Palacio del Parlamento, 17 de septiembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

Proposta de resolució sobre l’energia nuclear
250-00307/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 15321 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución relativa a la energía nuclear en 
Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Climàtica, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
La energía nuclear constituye en la actualidad una fuente libre de CO2 y una pie-

za esencial en la lucha contra el cambio climático. Se trata de una fuente energética 
siempre disponible, capaz de suministrar grandes cantidades de electricidad sin con-
taminar la atmósfera. Es relevante destacar que la producción de energía eléctrica 
nuclear supone entre el 30% y el 40% de la electricidad libre de emisiones generada 
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en el país, que ha evitado cada año la emisión a la atmósfera de unos 30 millones 
de toneladas de CO2.

Además, las centrales nucleares ofrecen estabilidad al sistema eléctrico al estar 
siempre disponibles. Funcionan, a excepción de las paradas de recarga de combus-
tible y mantenimiento, prácticamente las 24 horas los 365 días al año y son una 
fuente básica que ofrece continuidad energética. Se trata de la fuente que más horas 
opera de media: casi el 90% de las horas que tiene el año. El parque nuclear espa-
ñol genera cada año entre 55.000 y 60.000 GWh –más del 20% de la electricidad 
consumida en el país– convirtiéndose desde hace más de una década en la primera 
fuente de producción en nuestro sistema eléctrico. Tiene un funcionamiento medio 
anual cercano a las 8.000 horas –de las 8.760 horas que tiene el año–, siendo así la 
tecnología que más horas opera en el sistema eléctrico.

Se trata de un porcentaje que está muy por encima de otras tecnologías y que re-
fleja la disponibilidad, la fiabilidad y la estabilidad del parque nuclear que además 
funciona de manera regular, posibilitando así una adecuada gestión y garantiza el 
funcionamiento del sistema eléctrico.

Las centrales nucleares funcionan, además, de forma segura tal como demuestra 
el Sistema Integrado de Supervisión de las Centrales Nucleares (SISC) del organis-
mo regulador, el Consejo de Seguridad Nuclear.

Según el informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), para cum-
plir los objetivos del Acuerdo de París y contener el cambio climático, la poten-
cia nuclear instalada debería incrementarse de manera muy significativa «sin una 
contribución importante de la energía nuclear, la transición energética mundial 
será mucho más difícil. Junto con las energías renovables, la eficiencia energéti-
ca y otras tecnologías innovadoras, la energía nuclear puede hacer una contribu-
ción significativa para lograr los objetivos de sostenibilidad y mejorar la seguridad 
energética».

Por otro lado, la industria nuclear española emplea a cerca de 28.000 trabajado-
res, tanto directos como indirectos e inducidos. Es un sector generador de riqueza y 
empleo, del que dependen miles de familias. Tiene, además, una clara apuesta por 
la tecnología y la investigación, el desarrollo y el factor humano, y es una industria 
capacitada, puntera y con reconocimiento internacional. El sector nuclear contribu-
ye a generar y aumentar las oportunidades de empleo en los emplazamientos donde 
están localizadas las centrales nucleares, zonas rurales que sin la existencia de esas 
instalaciones no tendrían las oportunidades de empleo y desarrollo económico en 
un momento en el que tanto preocupa la España vaciada.

En la actualidad, Cataluña tiene tres reactores nucleares de los siete que hay en 
funcionamiento en España, tras el cierre de Garoña. Estos tres están situados en la 
provincia de Tarragona. Se trata de Ascó I, Ascó II y Vandellós II. Todos ellos si-
guen el sistema de Estados Unidos y tienen una vida útil fijada hasta los 40 años. 
Estas centrales nucleares se ven sometidas a constantes revisiones y cada diez años 
es obligatoria la emisión de un informe que confirme y autorice la continuidad de 
las mismas en base a las medidas de seguridad.

En el plano internacional, encontramos ejemplos de producción energética que 
cuenta con energías nucleares y tiene un modelo altamente competitivo. Tal es el 
caso de EEUU, donde hay 104 centrales nucleares. La mayoría de ellas han sido re-
cientemente autorizadas por el organismo regulador americano para que alarguen 
su vida hasta los 60 años incluso algunas han alargado hasta los 80 años. En estos 
casos, se ha considerado que son incluso más seguras en la actualidad que cuando 
fueron construidas.

Los estudios recientes confirman que las centrales nucleares en España podrían 
aumentar su vida útil hasta los 60 años al poder prorrogarse por períodos, siempre 
que esté bien mantenida, actualizada y ofrezca garantías de seguridad.
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La central nuclear de Ascó I está situada en la población de Ascó, en la comar-
ca Ribera d’Ebre, provincia de Tarragona. La refrigeración para las dos unidades la 
proporciona el río Ebro. El inicio de la operación comercial fue el día 10 de diciem-
bre de 1984.

La central nuclear de Ascó II está situada en la población de Ascó, en la comar-
ca Ribera d’Ebre, provincia de Tarragona. La refrigeración para las dos unidades la 
proporciona el río Ebro. El inicio de la operación comercial fue el día 31 de marzo 
de 1986.

La central nuclear de Vandellós II está situada en la costa mediterránea en la 
provincia de Tarragona, y en el término municipal de Vandellós. La participación 
nacional en la construcción y suministro de equipos representó más del 89% del to-
tal, lo que significa el porcentaje más alto logrado en nuestro país para este tipo de 
proyectos. El inicio de la operación comercial fue el día 8 de marzo de 1988.

Otro dato que hay que tener presente es que las centrales españolas realizan con-
tinuamente programas de mejora, invirtiendo de 30 a 40 millones de euros anuales 
por central, e incorporando las experiencias operativas de otros países para mejorar 
los procesos de envejecimiento.

Con el fin de conseguir la reducción del efecto invernadero, entendemos que la 
consigna debe ser usar fuentes libres de emisión de CO2. En este sentido, la energía 
nuclear constituye un ejemplo paradigmático, pues su proceso de producción no se 
basa en la combustión fósil. Por tanto, eso supone cero emisiones CO2.

Urge actuar con rapidez, responsabilidad y sentido común.
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. Instar al gobierno de España a: 
1. Alargar la vida útil de las 3 centrales nucleares que tenemos en Cataluña hasta 

los 60 años o incluso hasta los 80 años.
2. Poner fin a la imposición de gravámenes fiscales adicionales a los existentes 

con el fin de asegurar el equilibrio y la rentabilidad económica.
3. Eliminar trabas administrativas y dejar de endurecer los permisos sin ser es-

trictamente necesario para asegurar la continuidad de las centrales ya existentes.
4. Impulsar la investigación en tecnología nuclear y fomentar el uso principal de la 

energía que produzca menor contaminación de CO2 como es la energía nuclear.

Palacio del Parlamento, 17 de septiembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges «L’Educació inclusiva a Catalunya»
360-00004/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 14687).
Acord: Mesa del Parlament, 21.09.2021.

A la presidenta del Parlament,
Benvolguda,
Em plau lliurar-vos l’informe l’Educació inclusiva a Catalunya, elaborat en el 

marc del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, promogut el 2019 pel De-
partament d’Educació i el Síndic.

Aquest informe analitza els principals dèficits estructurals detectats dins el sis-
tema i aquells d’implementació del model d’educació inclusiva, i formula propostes 
orientades a garantir-ne el desplegament efectiu. Les recomanacions que s’hi recu-
llen s’emmarquen en la proposta del tancament progressiu, i la transformació dels 
centres d’educació especial per fer efectiu el model d’educació inclusiva a Catalu-
nya, a través d’un pla general de tancament i transformació dels CEE que suposi la 
reducció com a mínim d’un 70% de l’alumnat escolaritzat en aquests centres.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 64, aquest informe ha d’ésser objecte de debat parlamentari en co-
missió.

Tot esperant que l’anàlisi dels drets motivi el treball de la Cambra, us saludo 
cordialment,

Barcelona, 14 de setembre de 2021
Rafael Ribó, síndic

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/214660146.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00001/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 15305 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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 d’Afers Institucionals
Alta: David Saldoni i de Tena
Baixa: Joan Canadell i Bruguera

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

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

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 15301 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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 d’Empresa i Treball
Alta: Maria Antònia Batlle i Andreu
Baixa: Glòria Freixa i Vilardell

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

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

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 15315 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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

lunya, 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 parla-
mentàries: 
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Comissió: Comissió d’Igualtat i Feminismes
Alta: Ester Vallès Pelay
Baixa: Josep Riera i Font

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió d’Educació
410-00007/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 15307 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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 d’Educació
Alta: Maria Antònia Batlle i Andreu
Baixa: Anna Maria Erra i Solà

Palau del Parlament, 17 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. 15304 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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 d’Interior
Alta: Pere Albó Marlés
Baixa: Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Composició de la Comissió de Cultura
410-00014/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 15309 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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

lunya, 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 parla-
mentàries: 

Comissió: Comissió de Cultura
Alta: Josep Riera i Font
Baixa: Maria Antònia Batlle i Andreu

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de Justícia
410-00015/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 15310 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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

lunya, 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 parla-
mentàries: 

Comissió: Comissió de Justícia
Alta: Pere Albó Marlés
Baixa: Maria Antònia Batlle i Andreu

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 15311 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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

lunya, 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 parla-
mentàries: 



BOPC 116
28 de setembre de 2021

4.50.02. Compliment de mocions 79 

Comissió: Comissió del Síndic de Greuges
Alta: Ester Vallès Pelay
Baixa: Maria Antònia Batlle i Andreu

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 15313 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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 la Sindicatura de Comptes
Alta: Pere Albó Marlés
Baixa: David Saldoni i de Tena

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 13/XIV, sobre les línies d’acció 
per a dur a terme la transformació del model econòmic
390-00013/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021

Control del compliment de la Moció 14/XIV, sobre la tasca de servei 
públic dels mitjans de comunicació i la gestió de la publicitat 
institucional en aquests mitjans
390-00014/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021
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Control del compliment de la Moció 15/XIV, sobre el pla de xoc en 
polítiques actives d’ocupació per a superar l’impacte de la Covid-19
390-00015/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021

Control del compliment de la Moció 16/XIV, sobre el dret a interrompre 
voluntàriament l’embaràs al sistema sanitari
390-00016/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021

Control del compliment de la Moció 17/XIV, sobre la feminització 
del Cos de Bombers de la Generalitat
390-00017/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021

Control del compliment de la Moció 18/XIV, sobre la situació social
390-00018/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.09.2021
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre l’increment de fets delictius relacionats 
amb el conreu del cànnabis
354-00030/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Interior, en la sessió 4,  
tinguda el 22.09.2021, DSPC-C 74.

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

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre les seves declaracions públiques pel que fa a la participació 
de mitjans aeris en l’extinció de l’incendi forestal del cap de Creus
356-00162/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 4, tinguda el 22.09.2021, DSPC-C 74.

Sol·licitud de compareixença d’Eugenio Sedano i Monasterio, 
membre de la Plataforma Mercaderies per l’Interior, davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre 
l’objectiu de la Plataforma de desviar el transport de mercaderies 
del Corredor Mediterrani per una via interior
356-00194/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Di-
gitals i Territori, en la sessió 6, tinguda el 22.09.2021, DSPC-C 72.

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

Compareixença d’una representació de la Campanya Contra 
el Quart Cinturó davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
per a informar sobre el desplegament de l’autovia B-40
357-00013/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda el 22.09.2021, DSPC-C 72.
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Compareixença d’Eugenio Sedano i Monasterio, membre de la 
Plataforma Mercaderies per l’Interior, davant la Comissió de Polítiques 
Digitals i Territori per a informar sobre l’objectiu de la Plataforma 
de desviar el transport de mercaderies del Corredor Mediterrani per una 
via interior
357-00060/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 6, tinguda el 
22.09.2021, DSPC-C 72.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 
tinguda el 22.09.2021, DSPC-C 72.

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el compliment 
de les missions específiques del servei públic de competència 
de la Generalitat de Catalunya corresponent al 2019
337-00007/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 15252 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 21.09.2021

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe en relació amb el compliment de les mis-

sions específiques del servei públic de competència de la Generalitat de Catalunya. 
Any 2019 i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 14 de setembre de 2021
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.95. Altres informacions

Composició del Grup de Treball en Equitat de Gènere
414-00001/13

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 15243 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.09.2021

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

amb el que estableix l’article 55.1 del Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat Joan García González ha estat designat membre del Grup de Treball en 
Equitat de Gènere.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
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