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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.10. Normes de règim interior

Acord de modificació de la relació de llocs de treball de la Secretaria 
General del Parlament de Catalunya
221-00006/13

APROVACIÓ

Mesa Ampliada, 21.09.2021

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de setembre de 
2021, d’acord amb el que estableixen els articles 16.5 i 47 dels Estatuts del règim i 
el govern interiors del Parlament de Catalunya, ha aprovat les modificacions en la 
relació de llocs de treball del Parlament de Catalunya següents: 

Secretaria General
a) Baixa del lloc de treball de director/a de l’Oficina de l’Aran.
b) Baixa del lloc de treball de director/a d’Estudis Parlamentaris.
c) Alta dels llocs de treball següents: 
Nom del lloc: lletrat/ada
Grup: A1
Nivell: 17
Tipus: singular
Titulació: 
Formació específica: 
Cos o escala: lletrats
Forma de provisió: 
Mobilitat entre administracions: 
Observacions: 
Funcions: assessorar els òrgans de la cambra en les tasques parlamentàries, tal 

com determina el Reglament. Concretament, assessorar les comissions legislatives; 
assistir les sessions de ponència i de comissió; assessorar en l’elaboració dels infor-
mes de ponència i dels dictàmens de les comissions, i, si escau, elaborar-los; assistir 
el Ple i les comissions permanents no legislatives, d’estudi i d’investigació; elaborar 
dictàmens sobre qüestions parlamentàries, i qualsevol altra tasca d’assessorament o 
assistència en matèria jurídica que els sigui requerida.

Nombre de places: 2

d) Modificació del lloc de treball de lletrat/ada de nivell 18 per canvi de fun-
cions, que resta de la manera següent: 

Nom del lloc: lletrat/ada
Grup: A1
Nivell: 18
Tipus: singular
Titulació: 
Formació específica: 
Cos o escala: lletrats
Forma de provisió: 
Mobilitat entre administracions: 
Observacions: 
Funcions: assessorar els òrgans de la cambra en les tasques parlamentàries, tal 

com determina el Reglament. Concretament, assessorar les comissions legislatives; 
assistir les sessions de ponència i de comissió; assessorar en l’elaboració dels infor-
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mes de ponència i dels dictàmens de les comissions, i, si escau, elaborar-los; assistir 
el Ple i les comissions permanents no legislatives, d’estudi i d’investigació; elaborar 
dictàmens sobre qüestions parlamentàries; dirigir, planificar i gestionar el personal 
del centre gestor a què són assignats; dur a terme les tasques d’assessorament jurídic 
especialitzat que els encomani el/la secretari/ària general, i qualsevol altra tasca d’as-
sessorament o assistència en matèria jurídica que els sigui requerida.

Nombre de places: 9

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2021 
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

Acord de modificació de la relació de llocs de treball del Parlament 
de Catalunya relativa al Gabinet Tècnic de la Secretaria General
221-00007/13

APROVACIÓ

Mesa Ampliada, 21.09.2021

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de setembre de 
2021, d’acord amb el que estableixen els articles 16.5 i 47 dels Estatuts del règim i 
el govern interiors del Parlament de Catalunya, ha aprovat les modificacions en la 
relació de llocs de treball del Parlament de Catalunya següents: 

Secretaria General 
Modificació del lloc de treball de cap de la Secretaria de la Secretaria General *, 

per canvi de nom, grup, nivell, cos i funcions, que resta de la manera següent: 
Nom del lloc: cap del Gabinet Tècnic de la Secretaria General
Grup: A1
Nivell: 15
Tipus: comandament
Titulació: 
Formació específica: 
Cos o escala: Tècnics Superiors de l’Administració Parlamentària
Forma de provisió: LD
Observacions: 
Funcions: donar suport tècnic al secretari o secretària general en l’anàlisi i la 

recopilació dels documents tramitats als òrgans parlamentaris; donar suport al se-
cretari o secretària general en la preparació de propostes d’informes i de documents 
jurídics o parlamentaris; supervisar documents parlamentaris amb transcendència 
jurídica o parlamentària; dirigir els serveis administratius de la Secretaria General 
i el treball del personal al seu càrrec, i qualsevol altra que li sigui encarregada pel 
secretari o secretària general o pel lletrat o lletrada major.

Nombre de places: 1

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2021 
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

*. Aquest canvi produirà efectes en el moment de proveir el nou lloc de cap del Gabinet Tècnic de la Secreta-
ria General.
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Acord de modificació de la relació de llocs de treball de la Direcció 
de Govern Interior - Departament de Recursos Humans
221-00009/13

APROVACIÓ

Mesa Ampliada, 21.09.2021

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de setembre de 
2021, d’acord amb el que estableixen els articles 16.5 i 47 dels Estatuts del règim i 
el govern interiors del Parlament de Catalunya, ha aprovat les modificacions en la 
relació de llocs de treball del Parlament de Catalunya següents: 

Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos Humans
Modificació del lloc de treball de cap del Departament de Recursos Humans, per 

canvi de la titulació, que resta de la manera següent: 
Nom del lloc: cap del Departament de Recursos Humans
On hi diu: 
«Titulació: llicenciatura en dret o grau equivalent»

Hi ha de dir: 
«Titulació:» 

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2021 
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

Reglament de desenvolupament de l’article 95.2 dels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya sobre 
la  consolidació progressiva del complement específic en cas de 
remoció de lloc de treball ocupat amb caràcter definitiu pel personal 
funcionari del Parlament de Catalunya
221-00011/13

APROVACIÓ

Mesa Ampliada, 21.09.2021

L’article 95.2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Cata-
lunya (ERGI) estableix el següent: «Els funcionaris que són remoguts o fets cessar 
en el lloc de treball que ocupen amb caràcter definitiu tenen dret a continuar perce-
bent el complement específic que correspon als llocs de treball objecte de remoció 
o cessament si aquest complement és superior al del nou lloc que passen a ocupar, 
en les quanties i les condicions que determini la Mesa del Parlament per mitjà d’un 
reglament. Aquest apartat és aplicable als canvis d’adscripció dels xofers funciona-
ris del Parlament.»

D’acord amb això, la Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de maig de 
2005, va aprovar la «Norma sobre la consolidació progressiva del complement espe-
cífic en cas de remoció del lloc de treball ocupat amb caràcter definitiu pel personal 
funcionari del Parlament de Catalunya». Posteriorment, aquesta norma fou modifi-
cada per un acord de la Mesa del 30 de juliol de 2008.

El pas del temps i l’experiència acumulada recomanen actualitzar la dita norma 
per tal d’incorporar mesures que afavoreixin la mobilitat entre diferents llocs de tre-
ball i redactar de manera més clara aspectes que han estat objecte d’interpretacions 
diverses. Per aquest motiu, es considera convenient introduir aquestes novetats en 
un nou text consolidat que, d’acord amb l’article 95.2 dels ERGI, s’ha de denominar 
reglament.
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Vistes les causes de remoció establertes pels articles 75 i 78 del Decret legislatiu 
1/1997, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Tenint en compte l’estructura i el règim retributiu del personal del Parlament, i 
també els conceptes retributius que estableixen els ERGI, i la seva particularitat; te-
nint en compte, així mateix, l’estructura organitzativa i les possibilitats limitades de 
mobilitat dins l’Administració parlamentària.

A proposta de la Direcció de Govern Interior, negociada fins a la redacció defi-
nitiva amb els representants del personal, la Mesa del Parlament,

Acorda: 

Article únic
S’aprova el reglament de desenvolupament de l’article 95.2 dels Estatuts del 

 règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya sobre la consolidació pro-
gressiva del complement específic en cas de remoció de lloc de treball ocupat amb 
caràcter definitiu pel personal funcionari del Parlament de Catalunya, el text del 
qual s’incorpora com annex a aquest acord.

Disposició addicional
El reglament a què fa referència aquest acord també és aplicable als xofers del 

Parlament de Catalunya, sempre que siguin funcionaris i reuneixin les condicions i 
els requisits que s’hi regulen.

Disposició final
El reglament entra en vigor l’1 d’octubre de 2021.

Annex. Reglament de desenvolupament de l’article 95.2 dels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya sobre la 
consolidació progressiva del complement específic en cas de remoció 
de lloc de treball ocupat amb caràcter definitiu pel personal funcionari 
del Parlament de Catalunya

Article 1
Els funcionaris que siguin remoguts d’un lloc de treball que ocupin amb caràcter 

definitiu, en el cas que el lloc que passin a ocupar tingui unes retribucions inferiors, 
tenen dret a continuar percebent el complement específic corresponent al lloc de tre-
ball d’origen, en funció del temps durant el qual han ocupat aquest lloc amb caràcter 
definitiu i en la quantia que s’estableix a continuació: 

a) Per quatre anys de serveis prestats, consecutius o interromputs, o per una le-
gislatura complerta en el lloc de treball en el qual cessen, perceben el 70% de la 
diferència entre el complement específic corresponent al lloc que ocupaven i el cor-
responent al nou lloc.

b) En els casos de funcionaris dels grups C1 i C2, per vuit anys de serveis pres-
tats en el lloc de treball en el qual cessen o bé per dues legislatures complertes, per-
ceben el 100% del complement específic del lloc que ocupaven

c) En els casos de funcionaris dels grups A1 i A2, per vuit anys de serveis prestats 
en el lloc de treball en el qual cessen o bé per dues legislatures complertes, perceben 
el 80% de la diferència entre el complement específic corresponent al lloc que ocu-
paven i el corresponent al nou lloc.

d) En els casos de funcionaris dels grups A1 i A2, per dotze anys de serveis pres-
tats en el lloc de treball en el qual cessen o bé per tres legislatures complertes, per-
ceben el 100% del complement específic del lloc que ocupaven.
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Article 2
Als efectes del còmput del temps a què fa referència l’article 1, s’acumulen els 

serveis prestats pels funcionaris en qualsevol lloc de treball de nivell igual o supe-
rior que hagin ocupat amb destinació definitiva.

Article 3
El que estableix l’article 1 no és aplicable en els casos següents: 
a) Si el funcionari o funcionària passa a ocupar un lloc de treball que té assignat 

un complement específic superior al corresponent al lloc en què cessa o unes retri-
bucions superiors en conjunt.

b) Si el funcionari o funcionària cessa per la imposició d’una sanció com a con-
seqüència d’un expedient disciplinari o per la resolució d’un expedient de remoció 
per rendiment insuficient, o si el canvi d’adscripció és voluntari.

c) Si el funcionari o funcionària roman en una situació diferent de la servei actiu 
durant un període de quatre anys.

Article 4
La quantia del complement específic al qual tenen dret els funcionaris remoguts 

d’acord amb el que disposa l’article 1 està subjecta a les mateixes modificacions que 
amb caràcter general s’acordin o s’estableixin en cada exercici com a conseqüència 
de la negociació col·lectiva o de disposicions legals. No resulta afectada, tanmateix, 
per les modificacions singulars que s’acordin respecte a la quantia del complement 
específic corresponent al lloc en què es va cessar, un cop produït el cessament, com 
a conseqüència de revisions de la valoració de llocs de treball o d’altres mesures de 
revisió singular de retribucions.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs  

i Castanyer

1.10. Acords i resolucions

Resolució 72/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la fibra òptica 
a la Sénia
250-00102/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 5, 15.09.2021, DSPC-C 62

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 15 de 
setembre de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la fibra òp-
tica a la Sénia (tram. 250-00102/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes  
i Units per Avançar.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta la importància que el sector del moble 

de la Sénia té en l’economia del Montsià i de les Terres de l’Ebre.
2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el sector del moble de la 

Sénia gaudeixi d’igualtat d’oportunitats per tal de poder competir amb les empreses 
d’aquest sector d’altres territoris.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Accelerar l’arribada de la banda ampla de fibra òptica al municipi de la Sénia.
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b) Fer les gestions i actuacions necessàries de manera urgent per tal que el des-
plegament de la fibra òptica a la Sénia arribi als polígons i a les zones industrials 
d’aquest municipi.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2021
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells

Resolució 73/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el tren tramvia 
del Bages
250-00114/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 5, 15.09.2021, DSPC-C 62

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 15 de 
setembre de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el tren tram-
via del Pla de Bages (tram. 250-00114/13), presentada pel Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 9586).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) En el marc de la Taula de Mobilitat de la Catalunya Central, com a instru-

ment de participació en la gestió i l’elaboració dels instruments de planificació de 
la mobilitat en aquest àmbit territorial, elaborar una priorització de les actuacions 
en matèria de mobilitat per al conjunt de la comarca del Bages. El debat i la priorit-
zació s’han d’acordar abans de finalitzar l’any 2021 en el marc de la transformació 
necessària per a respondre a l’emergència climàtica i a la crisi social i econòmica.

b) Iniciar, amb l’estudi de viabilitat, el projecte per al desenvolupament del tren 
tramvia del Bages, tot connectant Manresa, per una banda, amb Súria –amb para-
des a Santpedor, el polígon Pla dels Vinyats de Sant Joan de Vilatorrada i Callús– i, 
per l’altra, amb Sallent.

c) Impulsar la mobilitat sostenible al Bages mitjançant el desenvolupament del 
Pla director de mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barce-
lona (SIMMB) 2020-2025 i del Pla director d’infraestructures 2021-2030, pendent 
d’aprovació definitiva, i la definició del millorament de nous serveis de transport pú-
blic en el nou Pla de transport de viatgers de Catalunya, que està en fase de redacció.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2021
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells

Resolució 74/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el desdoblament 
progressiu de la línia 3 de rodalia
250-00122/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 5, 15.09.2021, DSPC-C 62

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 15 de se-
tembre de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els horaris de la 
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línia 3 de rodalia a Centelles (tram. 250-00122/13), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 9587).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a, en coordinació amb els ajunta-

ments i el Govern d’Espanya, a través dels espais de seguiment corresponents, ini-
ciar els treballs per tal que l’Estat executi el desdoblament progressiu de la línia 3 de 
rodalia (R3) en les seves diferents fases –que inclouen, entre d’altres, l’estudi infor-
matiu del desdoblament, l’execució del desdoblament entre Barcelona i la Garriga i 
l’adjudicació de l’estudi informatiu ambiental fins a Vic– per a possibilitar la millora 
dels serveis pel que fa a la durada del viatge, la fiabilitat i la freqüència i per a oferir 
un servei de qualitat als usuaris.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2021
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells

Resolució 75/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
de dues residències i un centre de dia per a gent gran al barri de la 
Marina, a Barcelona
250-00045/13

ADOPCIÓ

Comissió de Drets Socials, sessió 5, 15.09.2021, DSPC-C 63

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 15 de setembre de 2021, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció de dues residèn-
cies i un centre de dia al barri de la Marina, de Barcelona (tram. 250-00045/13), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana (reg. 9568).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar el projecte de construcció d’una residència per a gent gran al solar, 

cedit al seu dia per l’Ajuntament de Barcelona, situat a l’illa delimitada pels carrers 
de l’Energia, del Bronze i de l’Alumini i la carretera del Prat, entre el camp de futbol 
Energia i el poliesportiu municipal La Marina.

b) Aprovar el projecte de construcció d’una residència i un centre de dia per a 
gent gran al solar, cedit al seu dia per l’Ajuntament de Barcelona, situat a l’illa deli-
mitada pels carrers dels Alts Forns, de la Mare de Déu del Port i del Foc i el passeig 
de la Zona Franca, a l’entorn dels jardins de Can Ferrero.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2021
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comis-

sió, Mónica Ríos García
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Resolució 76/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’avaluació  
i l’abordatge de la malnutrició infantil
250-00069/13

ADOPCIÓ

Comissió de Drets Socials, sessió 5, 15.09.2021, DSPC-C 63

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 15 de setembre de 2021, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’avaluació i l’abordatge de la 
malnutrició infantil (tram. 250-00069/13), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 9569).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desplegar immediatament els protocols sobre la malnutrició infantil a Cata-

lunya i fer l’avaluació corresponent amb les dades relatives als infants i adolescents 
que no tenen accés a una alimentació correcta o suficient, i adoptar una sèrie de 
mesures que garanteixin que tots els menors de setze anys tinguin, tant durant el 
període lectiu com durant el no lectiu, almenys un àpat complet i equilibrat al dia.

b) Recuperar l’activitat del comitè interdepartamental encarregat del seguiment 
de l’aplicació del protocol de detecció de malnutrició infantil per continuar tenint un 
recompte dels infants que es troben en situació de vulnerabilitat.

c) Avaluar, al menys un cop a l’any, les dades relatives als infants i adolescents en 
situació de malnutrició, tal com estableix el document de desplegament del Protocol 
per a la detecció i el seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants 
i adolescents.

d) Presentar, en el termini de sis mesos, l’avaluació de les dades relatives als ca-
sos de malnutrició infantil.

e) Habilitar, per als períodes no lectius, una prestació específica per als infants 
i joves que reben ajut de menjador durant el curs escolar, per a garantir que tinguin 
accés a un àpat tots els dies de l’any.

f) Recuperar immediatament el servei de menjador als instituts i tots els ajuts 
associats a aquest servei per als alumnes que ho requereixin.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2021
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comis-

sió, Mónica Ríos García

Resolució 77/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció als 
infants més vulnerables davant la crisi de la Covid-19
250-00072/13

ADOPCIÓ

Comissió de Drets Socials, sessió 5, 15.09.2021, DSPC-C 63

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 15 de setembre de 2021, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció a la infància més vul-
nerable davant la crisi de la Covid-19 (tram. 250-00072/13), presentada pel Grup 
 Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Par- 
lamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
(reg. 9570).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Posar en marxa un pla de xoc per a reduir el 50% de la llista d’espera actual 

per a accedir a un habitatge social per mitjà de la Mesa d’Emergències de Catalu-
nya, que prioritzi les famílies amb una alta situació d’exclusió social i amb infants 
a càrrec.

b) Recuperar i actualitzar el Protocol per a la detecció i el seguiment de situa-
cions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents, del juliol del 2013, entre 
els departaments de Treball, Afers Socials i Família i d’Educació, i recuperar, així, 
el recompte de menors amb mancances alimentàries que el Govern va deixar de fer 
l’any 2017.

c) Garantir recursos residencials normalitzadors a les famílies amb infants a 
càrrec i evitar que siguin ateses en pensions, centres d’acollida municipals o altres 
recursos residencials d’estada limitada, especialment quan aquesta estada és prolon-
gada en el temps.

d) Facilitar a les famílies dels infants en situació d’especial vulnerabilitat, amb 
atenció als infants immigrants i d’ètnia gitana per llurs especificitats, tota la infor-
mació relacionada amb les prestacions econòmiques i de serveis existents amb l’ob-
jectiu de reduir-ne aquesta situació.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2021
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comis-

sió, Mónica Ríos García

Resolució 78/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació de la 
xarxa de centres d’acollida d’urgència
250-00089/13

ADOPCIÓ

Comissió de Drets Socials, sessió 5, 15.09.2021, DSPC-C 63

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 15 de setembre de 
2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la xarxa d’acollida d’ur-
gència (tram. 250-00089/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar la xarxa de centres d’acolli-

da d’urgència perquè cobreixi tot el territori d’acord amb els ajuntaments.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2021
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comis-

sió, Mónica Ríos García
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Resolució 79/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la implantació 
de serveis tècnics de punt de trobada
250-00148/13

ADOPCIÓ

Comissió de Drets Socials, sessió 5, 15.09.2021, DSPC-C 63

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 15 de setembre de 2021, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els serveis tècnics de punt de tro-
bada (tram. 250-00148/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 12665).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a implantar serveis tècnics de punt de 

trobada a Vielha (Aran), Tremp (Pallars Jussà) i la Seu d’Urgell (Alt Urgell), i prio-
ritzar les inversions necessàries per a fer viable aquesta implantació.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2021
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comis-

sió, Mónica Ríos García

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2021, sobre el 
Consorci Localret, corresponent a l’exercici del 2018
258-00006/13

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la constitució i la convocatòria urgent 
de la taula de treball del sector del vi i el cava al Penedès
250-00152/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 4, tinguda el 23.09.2021, 
DSPC-C 77.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional
202-00005/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; G Mixt (reg. 15836; 15843; 15845).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
30.09.2021 a l’1.10.2021).
Finiment del termini: 04.10.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, 
de la renda garantida de ciutadania
202-00006/13

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 13795 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 16.09.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 13795)

A la Mesa de la Comissió de Drets Socials
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana, d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (tram. 
202-00006/13).

Esmena
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus
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Proposició de llei de principis d’urgent aplicació als drets de les 
persones amb problemes de salut mental i llurs familiars
202-00007/13

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 13796 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 23.09.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 13796)

A la Mesa de la Comissió de Salut
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de principis 
d’urgent aplicació als drets de les persones amb problemes de salut mental i llurs 
familiars (tram. 202-00007/13).

Esmena
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus

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

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 12003; 14689; 15254; 15298 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 

Polítiques Digitals i Territori, 22.09.2021

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 12003)

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
David Cid Colomer, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari 

d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Re-
glament del Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
llei de supressió dels consells comarcals i de derogació del Decret legislatiu 4/2003, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya 
(tram. 202-00009/13).

Esmena
GP d’En Comú Podem
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2021
David Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 14689)

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
Alícia Romero Llano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la tota-
litat a la Proposició de llei de supressió dels consells comarcals i de derogació del 
Decret legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya (tram. 202-00009/13).

Esmena
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 15254)

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de supres-
sió dels consells comarcals i de derogació del Decret legislatiu 4/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya (tram. 202-
00009/13).

Esmena
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU 

CICLE PER GUANYAR  (REG. 15298)

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei de supressió dels consells comarcals i de derogació 
del Decret legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organitza-
ció comarcal de Catalunya (tram. 202-00009/13).

Esmena
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.11 Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat

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

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS SOBRE 

L’ELEGIBILITAT DELS CANDIDATS

Al Ple del Parlament
La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el dia 28 de setembre 

de 2021, presidida per David Saldoni i de Tena, amb l’assistència del secretari de 
la Comissió, David Pérez Ibáñez, i dels diputats Jordi Albert i Caballero, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana; Isabel Lázaro Pina, del Grup Parlamentari 
de VOX en Cataluña; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; David Cid Colomer, del Grup 
Parlamentari d’En Comú Podem i Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt, ha acordat 
d’establir el dictamen següent: 

Una vegada examinada la declaració d’activitats professionals, laborals i empre-
sarials que exerceix i dels càrrecs públics que ocupa, presentada per la candidata 
a senadora Eva Granados Galiano, proposada pel Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar (reg. 14050), en compliment dels articles 4.2 i 8 de la Llei 6/2010, 
del 26 de març, del procediment de designació dels senadors que representen la Ge-
neralitat al Senat, es constata que la candidata Eva Granados Galiano compleix les 
condicions d’elegibilitat establertes.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2021
El secretari de la Comissió, David Pérez Ibáñez; el president de la Comissió, 

David Saldoni i de Tena

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la necessitat de construir un hospital 
de referència a les Terres de l’Ebre a Tortosa
250-00181/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14148 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 23.09.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 14148)

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

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de donar una resposta ur-
gent i adequada d’acord amb les necessitats emergents d’assistència sanitària de la 
població del conjunt de Terres de l’Ebre detectades en els darrers anys i intensifi-
cades com a conseqüència de l’afectació de la pandèmia de la Covid-19 i a la ne-
cessitat de dotar al conjunt del territori i a la seva gent d’un Hospital de referència 
d’acord amb les exigències sanitàries actuals i també de futur.
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Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

2. Determinar en base al resultat de l’estudi d’anàlisi d’alternatives de millora, 
l’opció que respon millor a les necessitats del nou espai com a centre hospitalari de 
referència de Terres de l’Ebre.

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

3. Garantir que l’hospital compleixi amb les condicions exigibles d’accessibilitat 
i mobilitat, d’un centre hospitalari de referència d’aquestes dimensions i en base al 
volum d’usuaris potencials i de població que ha d’abastir i doni resposta a la neces-
sitat d’espais destinats per aparcaments.

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

4. Comprometre’s a que el nou espai tingui capacitat per atendre garantida qual-
sevol necessitat assistencial de creixement futur.

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

5. Seguir treballant de forma coordinada amb l’Ajuntament de Tortosa i els ens 
implicats per consensuar la millor opció que compleixi els requisits expressats en 
els punts anteriors.

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

6. Garantir els recursos econòmics necessaris per executar el projecte aprovat.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14035 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 23.09.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 14035)

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

Assegurar que en els centres hospitalaris que reben recursos públics la prestació 
de l’ajuda morir no queda compromesa a causa de l’exercici de la objecció de cons-
ciència dels professionals sanitaris; i comunicar que aquest, en tot cas, és un dret 
individual i en cap cas de la institució.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 2

Garantir els drets dels i les pacients catalanes a acollir-se a la llei d’eutanàsia a 
centres hospitalaris del sistema sanitari públic des de la màxima proximitat i equi-
tat territorial.

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

Garantir que els i les professionals que ho vulguin, puguin aplicar el dret de la 
prestació d’eutanàsia en els centres hospitalaris del SISCAT que són d’ordres reli-
gioses de qualsevol naturalesa.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15789 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 23.09.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 15789)

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

Avaluar els resultats de l’informe d’Intervenció General envers la despesa gene-
rada per la gestió de la pandèmia i sota l’estat d’alarma, per la Generalitat de Cata-
lunya, organismes dependents i les seves entitats de dret públic i valorar-ne la seva 
idoneïtat, de tot el sistema ICS i SISCAT. Els resultats d’aquesta auditoria s’hauran 
de presentar, en un període no superior a sis mesos, davant la Comissió de Salut.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació i supressió del punt 2

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

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

Examinar el resultat dels informes d’auditoria realitzats sobre les despeses in-
corregudes en la prestació de l’activitat extraordinària que s’han generat per part 
de les entitats que no formen part del SISCAT, en base al Decret llei 12/2020, de 
10 d’abril, de mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Admi-
nistració de la Generalitat, a l’objecte de determinar la valoració econòmica final 
d’aquesta activitat.
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Proposta de resolució sobre les agressions que pateixen els 
professionals de la salut
250-00216/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15788 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 23.09.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 15788)

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

Reforçar línies preventives d’actuació adreçades als centres i dispositius del Sis-
tema integral de salut de Catalunya (SISCAT) i als seus professionals, tant d’infraes-
tructures –millores en l’organització dels centres– com de formació, del personal di-
rectiu dels centres assistencials, prioritàriament dels centres d’atenció primària. per 
prevenir i pal·liar situacions que posin en perill la seguretat dels seus professionals.

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

Garantir el coneixement i difusió dels protocols existents sobre agressions a pro-
fessionals i determinar, si és el cas, la conveniència de revisar-lo i d’actualitzar-ne 
el contingut davant l’increment de casos detectats durant el passat 2020.

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

Recomanar als professionals sanitaris que hagin patit agressions, la importàn-
cia de denunciar-les per actuar i garantir el suport jurídic, des del moment de la 
denuncia, i psicològic necessari per la seva defensa i la seva recuperació emocional.

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

Garantir l’acompanyament i el suport necessari als professionals que han patit 
agressions i, quan procedeixin a denunciar l’agressió patida, que la Generalitat es 
presenti com a acusació i part en els judicis i procediments que s’obrin per agres-
sions verbals o físiques als i les professionals del sistema de salut.

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

Endegar la segona Fase del Fòrum de Professionals i valorar la creació d’un 
Observatori per intervenir davant de les agressions als les professionals del Sistema 
integral de salut de Catalunya (SISCAT) tal i com es va plantejar en l’onzena legis-
latura recollint la demanda des del Col·legi de Metges de Barcelona.
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Proposta de resolució sobre l’increment de personal al CUAP  
Sant Pere, de Reus
250-00223/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15787 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 23.09.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 15787)

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

Incorporar, en nombre suficient en atenció al volum d’activitat derivada per la 
pandèmia de la Covid-19, el personal sanitari i auxiliar suficient al CUAP Sant Pere 
de Reus (Baix Camp) que permeti, especialment personal diplomat universitari en 
infermeria, per absorbir el volum d’activitat garantint la seva qualitat assistencial.

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

Adaptar els circuits assistencials a la totalitat de les instal·lacions i equiparament 
espais disponibles del CUAP Sant Pere de Reus (Baix Camp) per tal de donar la 
màxima qualitat al servei assistencial del centre sanitari.

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

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: G Mixt (reg. 15846).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.10.2021; 10:30 h.
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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

ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 23 de setembre de 
2021, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, ha elegit se-
cretària la diputada Glòria Freixa i Vilardell per a proveir la vacant causada per la 
renúncia del diputat Joan Canadell i Bruguera.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2021
La secretària de la Comissió, Glòria Freixa i Vilardell; el president de la Comis-

sió, Jordi Terrades Santacreu

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

ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA

La Comissió d’Empresa i Treball, en la sessió tinguda el dia 23 de setembre de 
2021, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, ha elegit 
vice presidenta la diputada Maria Antònia Batlle i Andreu per a proveir la vacant 
causada per la renúncia de la diputada Glòria Freixa i Vilardell.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2021
El secretari de la Comissió, Juan Luis Ruiz López; el president de la Comissió, 

Joan Carles Gallego i Herrera

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’Empresa i Treball 
amb el conseller d’Empresa i Treball sobre el Pla de xoc en matèria 
d’ocupació
354-00028/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball, en 
la sessió 4, tinguda el 23.09.2021, DSPC-C 77.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb 
la consellera de Drets Socials sobre l’impacte de la cinquena onada 
de la pandèmia de Covid-19 a les residències per a gent gran i les 
mesures previstes per a fer-hi front.
354-00033/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la 
sessió 6, tinguda el 22.09.2021, DSPC-C 73.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre la seva negativa a desprivatitzar el servei 
telefònic 061 Salut Respon i el transport sanitari
354-00036/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP ECP (reg. 13309).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 23.09.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball 
amb el conseller d’Empresa i Treball sobre el pla estratègic vinculat 
a la renovació del contracte del Circuit de Catalunya
354-00038/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball, en 
la sessió 4, tinguda el 23.09.2021, DSPC-C 77.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb 
la consellera de Drets Socials sobre els nous protocols i mesures de 
protecció als centres residencials de gent gran
354-00040/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la 
sessió 6, tinguda el 22.09.2021, DSPC-C 73.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el Pla de prevenció del suïcidi 2021-2025
354-00045/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units (reg. 
14709).



BOPC 118
29 de setembre de 2021

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 28

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 23.09.2021.

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

Sol·licitud de compareixença de la cap de l’Àrea de Suport als 
Joves Tutelats i Extutelats davant la Comissió de Drets Socials 
perquè informi sobre la situació d’aquests joves i les actuacions del 
Departament en aquest sentit
356-00134/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Drets Socials, en la sessió 6, tinguda el 22.09.2021, 
DSPC-C 73.

Sol·licitud de compareixença del president i el secretari general de 
la Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils davant 
la Comissió d’Empresa i Treball perquè informin sobre la situació del 
sector
356-00136/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Tre-
ball, en la sessió 4, tinguda el 23.09.2021, DSPC-C 77.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Mas, secretari general 
del Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província i 
president de la Federació d’Associacions d’Oci Nocturn d’Espanya, 
davant la Comissió de Salut i la Comissió d’Empresa i Treball perquè 
informi sobre la situació de l’oci nocturn
356-00187/13

SOL·LICITUD

Presentació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres diputats del GP PSC-
Units (reg. 14632).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 23.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de Sergi Raventós Panyella, cap de 
l’Oficina del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal, 
davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre aquest pla
356-00190/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Drets Socials, 
en la sessió 6, tinguda el 22.09.2021, DSPC-C 73.
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Sol·licitud de compareixença del director del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Treball 
perquè informi sobre el seu nomenament i les activitats de l’òrgan
356-00193/13

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 15107).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 23.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Mas, en representació del 
Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província, davant 
la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre la situació de 
les empreses d’oci nocturn i les propostes per a redreçar l’estat del 
sector
356-00195/13

SOL·LICITUD

Presentació: Joan García González, del GP Cs (reg. 15228).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 23.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Foment del 
Treball davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè 
informi sobre l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00197/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Terrades Santacreu, del GP PSC-Units (reg. 15238).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 22.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè 
informi sobre l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00199/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Terrades Santacreu, del GP PSC-Units (reg. 15240).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 22.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General 
dels Treballadors davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
perquè informi sobre l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00200/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Terrades Santacreu, del GP PSC-Units (reg. 15241).
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Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 22.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Pimec davant 
la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre 
l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00201/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Terrades Santacreu, del GP PSC-Units (reg. 15258).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 22.09.2021.

Sol·licitud de compareixença del responsable de la Inspecció de 
Treball d’elaborar l’informe sobre l’accident de l’empresa Iqoxe, de 
Tarragona, davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi 
sobre el contingut d’aquest informe
356-00205/13

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 15621).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 23.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Turisme 
davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre el 
balanç del 2021 del sector turístic
356-00208/13

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units, Jordi Albert i Caballero, del 
GP ERC, Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat, Eulàlia Reguant i Cura, del GP 
CUP-NCG, Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP, Joan García González, del 
GP Cs (reg. 15658).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 23.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè 
informi sobre el balanç del 2021 del sector turístic
356-00209/13

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units, Jordi Albert i Caballero, del 
GP ERC, Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat, Eulàlia Reguant i Cura, del GP 
CUP-NCG, Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP, Joan García González, del 
GP Cs (reg. 15659).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 23.09.2021.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Pimec davant la 
Comissió d’Empresa i Treball perquè informi sobre el balanç del 2021 
del sector turístic
356-00210/13

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units, Jordi Albert i Caballero, del 
GP ERC, Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat, Eulàlia Reguant i Cura, del GP 
CUP-NCG, Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP, Joan García González, del 
GP Cs (reg. 15660).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 23.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Manifest 
Descobrir davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè informi 
sobre el balanç del 2021 del sector turístic
356-00211/13

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units, Jordi Albert i Caballero, del 
GP ERC, Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat, Eulàlia Reguant i Cura, del GP 
CUP-NCG, Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP, Joan García González, del 
GP Cs (reg. 15661).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 23.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Treball perquè 
informi sobre el balanç del 2021 del sector turístic
356-00212/13

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units, Jordi Albert i Caballero, del 
GP ERC, Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat, Eulàlia Reguant i Cura, del GP 
CUP-NCG, Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP, Joan García González, del 
GP Cs (reg. 15662).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 23.09.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Treball 
perquè informi sobre el balanç del 2021 del sector turístic
356-00213/13

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units, Jordi Albert i Caballero, del 
GP ERC, Joan Canadell i Bruguera, del GP JxCat, Eulàlia Reguant i Cura, del GP 
CUP-NCG, Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP, Joan García González, del 
GP Cs (reg. 15663).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Treball, 23.09.2021.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera 
de Drets Socials sobre l’impacte de la cinquena onada de la 
pandèmia de Covid-19 a les residències per a gent gran i les mesures 
previstes per a fer-hi front
355-00026/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la sessió 6, tinguda el 22.09.2021, 
DSPC-C 73.

Sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera 
de Drets Socials sobre els nous protocols i mesures de protecció als 
centres residencials de gent gran
355-00027/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials, en la sessió 6, tinguda el 22.09.2021, 
DSPC-C 73.

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball amb el 
conseller d’Empresa i Treball sobre el pla de xoc en matèria 
d’ocupació
355-00028/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball, en la sessió 4, tinguda el 23.09.2021, 
DSPC-C 77.

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball amb el 
conseller d’Empresa i Treball sobre el pla estratègic vinculat a la 
renovació del contracte del Circuit de Catalunya
355-00029/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball, en la sessió 4, tinguda el 23.09.2021, 
DSPC-C 77.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de representants de la I Cimera contra la Corrupció 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre els 
acords presos i presentar el pla de treball aprovat
357-00019/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 
23.09.2021, DSPC-C 75.

Compareixença de Sergi Raventós Panyella, cap de l’Oficina del Pla 
Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal, davant la Comissió 
de Drets Socials perquè informi sobre aquest pla
357-00061/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Drets Socials en la sessió 6, tinguda el 22.09.2021, 
DSPC-C 73.

Compareixença del president i el secretari general de la Federació 
Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils davant la Comissió 
d’Empresa i Treball per a informar sobre la situació del sector
357-00062/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 4, tinguda el 23.09.2021, 
DSPC-C 77.

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert 
al vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00034/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 15877 / Coneixement: 27.09.2021

A la presidenta del Parlament 
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, des del 
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dia 23 de setembre fins al 25 de setembre de 2021, mentre romangui fora de Cata-
lunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident i conseller de 
Polítiques Digitals i Territori.

Ben cordialment,

Barcelona, 21 de setembre de 2021
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic  
o tècnica de manteniment del Parlament de Catalunya
501-00001/13

LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, AMB 

LA INDICACIÓ DELS ASPIRANTS EXEMPTS DE FER LA PROVA DE 

CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

Resolució
Del 27 de setembre de 2021, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisio-

nal d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts de fer 
la prova de coneixements de llengua catalana, corresponent a la convocatòria d’un 
concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic o tècnica de mante-
niment del Parlament de Catalunya (BOPC 88, del 21 de juliol de 2021).

Atès el que estableixen les bases 3, 6.1 i 6.2 de la convocatòria del concurs opo-
sició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic o tècnica de manteniment del 
Parlament de Catalunya, aprovada per la Mesa del Parlament per mitjà d’un acord 
adoptat en la sessió del 13 de juliol de 2021,

Resolc: 
1. Llista provisional d’admesos i exclosos
Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació 

dels aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana, corres-
ponent a la convocatòria del concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball 
de tècnic o tècnica de manteniment del Parlament de Catalunya.

La llista es farà pública al tauler d’anuncis del Parlament de Catalunya (parc de 
la Ciutadella s/n, 08003 Barcelona) i a la pàgina web del Parlament següent: https://
www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html, en la mateixa 
data de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Ca-
talunya.

2. Termini d’esmena
Els aspirants tenen un termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la 

publicació de la resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, per a 
formular les reclamacions que creguin pertinents davant la Direcció de Govern In-
terior, destinades a esmenar els errors que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els 
defectes o adjuntar la documentació preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió, d’acord 
amb el que disposa l’article 68 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del pro-
cediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si els aspirants no esmenen en aquest termini el defecte imputable a ells que 
n’hagi motivat l’exclusió, s’entendrà que desisteixen de participar en les proves se-
lectives. Les esmenes s’han de trametre per correu electrònic a l’adreça oposicions@

https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
mailto:oposicions@parlament.cat
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parlament.cat (en aquest cas, s’emetrà un justificant de recepció com a prova del re-
gistre).

3. Notificació als interessats
La publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata-

lunya substitueix la notificació als interessats, de conformitat amb el que estableix 
l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment admi-
nistratiu comú de les administracions públiques.

4. Recursos
Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar un recurs 

d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà que hagi estat publicada, de conformitat amb el que estableix l’article 121 de la 
Llei de l’Estat 39/2015.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2021
Ferran Domínguez García, director de Govern Interior

mailto:oposicions@parlament.cat
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