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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 80/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la repressió 
política a Turquia amb relació al cas Kobane
250-00182/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, sessió 3, 16.09.2021, DSPC-C 67

La Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, en la sessió tinguda 
el dia 16 de setembre de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
repressió política a Turquia amb relació al cas Kobane (tram. 250-00182/13), presen-
tada per Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Un Nou Cicle per Guanyar, Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana, i Aurora Madaula i Giménez, del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar (reg. 12255).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya s’oposa fermament a la violació de l’estat de dret 

que comporta el cas Kobane, i considera inacceptable que una democràcia respon-
sabilitzi els representants electes, especialment els integrants del Partit Democràtic 
del Poble –diputats, alcaldes i regidors–, i els representants de la societat civil del 
que va succeir en aquest cas, la investigació del qual és permanentment obstaculit-
zada.

2. El Parlament de Catalunya rebutja la criminalització del suport a Kobane. En 
aquest sentit: 

a) Observa amb gran preocupació la manera amb què, tal com assenyala l’infor-
me anual sobre Turquia del Parlament Europeu, aprovat recentment, el Partit Demo-
cràtic del Poble, incloses les seves organitzacions juvenils, ha estat permanentment 
en el punt de mira de les autoritats turques.

b) Condemna fermament, en la línia de l’informe anual sobre Turquia del Par-
lament Europeu, la interlocutòria presentada pel fiscal del Tribunal de Cassació de 
Turquia davant el Tribunal Constitucional per a sol·licitar la dissolució del Partit 
Democràtic del Poble i la inhabilitació política de més de sis-cents dels seus mem-
bres.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Prendre les iniciatives pertinents per a fer arribar al Govern turc la necessitat 

d’obeir el veredicte del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre Selahattin De-
mirtaş.

b) Prendre les iniciatives pertinents per a fer arribar al Govern turc el seu rebuig 
a aquest judici injust.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2021
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; el president de la Comis-

sió, Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol
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Resolució 85/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la protecció 
de les víctimes del tràfic de persones i d’explotació sexual
250-00022/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 5, 20.09.2021, DSPC-C 69

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 20 de setembre 
de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la protecció de les víc-
times del tràfic de persones i d’explotació sexual (tram. 250-00022/13), 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 Ca-
talunya (reg. 9542 i 11525).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir els drets de les víctimes del tràfic de persones i l’explotació sexual, 

dins d’un programa específic d’atenció integral a les dones i nenes afectades per 
aquestes situacions, i que tinguin recursos d’acollida i acompanyament que els per-
metin accedir a alternatives, però també a assolir la recuperació, atesa la situació 
actual, en què els recursos arriben només a unes desenes de dones i nenes.

b) Crear un programa específic d’atenció integral a les dones i nenes afectades 
en situacions de tràfic de persones i explotació sexual, que estableixi criteris bàsics 
d’actuació, en el marc ampli de la prevenció, la sanció i la reparació.

c) Dur a terme, d’acord amb la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garanti-
da de ciutadania, i el Decret 55/2020, que aprova el reglament que la desplega, una 
acció coordinada amb les entitats que treballen i atenen el col·lectiu de víctimes del 
tràfic de persones i l’explotació sexual per a facilitar i incentivar la demanda d’aco-
lliment a aquesta prestació i hi puguin accedir de manera prioritària, i també facili-
tar-los els ajuts al lloguer i els recursos d’emergència que els permetin tenir recursos 
d’habitatge i manutenció.

d) Informar en el portal corporatiu de transparència sobre el nombre de dones 
que han estat identificades com a víctimes d’explotació sexual a Catalunya en els 
darrers deu anys i sobre els ajuts i les mesures per a la reinserció al món laboral i 
l’acompanyament psicològic i material que els ofereix per a garantir-los la seguretat 
i el benestar.

e) Aplicar, en el marc de l’Estratègia de la Unió Europea en la lluita contra el 
tràfic d’éssers humans 2021-2025, el Pla integral de lluita contra el tràfic d’éssers 
humans amb finalitats d’explotació sexual, i destinar a les unitats especialitzades 
contra el crim organitzat i als serveis de recuperació de les víctimes els recursos ne-
cessaris per a poder-los garantir tots els drets.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2021
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comis-

sió, Susanna Segovia Sánchez
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Resolució 86/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la destinació de 
recursos pressupostaris al desplegament de les lleis d’igualtat efectiva 
de dones i homes i del dret de les dones a erradicar la violència masclista
250-00023/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 5, 20.09.2021, DSPC-C 69

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 20 de setembre 
de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un 
pacte català contra la violència masclista (tram. 250-00023/13), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 
9543).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar recursos dels pressupostos 

de la Generalitat per al 2021 i per al 2022 per a desplegar la Llei 17/2015, del 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2021
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comis-

sió, Susanna Segovia Sánchez

Resolució 87/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la destinació 
dels fons europeus Pròxima Generació a projectes que tinguin 
com a objectiu les dones
250-00033/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 5, 20.09.2021, DSPC-C 69

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 20 de setembre 
de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la destinació dels fons 
Pròxima Generació UE a projectes que tinguin com a objectiu les dones (tram. 250-
00033/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana (reg. 9589).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Valorar en els projectes per a accedir als fons europeus Pròxima Generació 

llur contribució a l’equitat de gènere i aportar-hi dades segregades per sexes tant en 
la definició com en l’avaluació de les accions.

b) Considerar un requisit prioritari i transversal que els projectes per a accedir a 
aquests fons tinguin en compte el desenvolupament de l’ocupació de les dones i ac-
cions adreçades a reduir les desigualtats i discriminacions de gènere, i incorporin la 
perspectiva de gènere interseccional i indicadors ben definits per a avaluar l’impacte 
de gènere de les propostes.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2021
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comis-

sió, Susanna Segovia Sánchez
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Resolució 88/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les dones 
en situació de vulnerabilitat econòmica
250-00034/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 5, 20.09.2021, DSPC-C 69

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 20 de setembre de 
2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les dones en situació de vul-
nerabilitat econòmica (tram. 250-00034/13), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 9544).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar els recursos necessaris per-

què els ajuntaments puguin: 
a) Pal·liar les necessitats peremptòries de les dones en situació de vulnerabilitat 

a llurs municipis.
b) Endegar plans d’ocupació per a formar les dones en els àmbits que demana el 

mercat, i trencar la segregació horitzontal amb una major diversificació professional 
de les dones en els sectors econòmics tradicionalment masculinitzats, més estratè-
gics i de més projecció professional.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2021
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comis-

sió, Susanna Segovia Sánchez
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13675 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 28.09.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 13675)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 1

1. Comprar la casa Vallmanya a la propietat i dur a terme accions urgents per tal 
apuntalar-la i evitar que s’esfondri.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació del punt 2

2. Convocar una reunió entre l’Ajuntament d’Alcarràs, Diputació de Lleida i Ge-
neralitat de Catalunya per tal de definir els futurs usos i promoció de la casa Vall-
manya com a patrimoni de Lleida.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Junta Central 
de Directors i Directores de Catalunya davant la Comissió d’Educació 
perquè informi sobre el funcionament i l’organització del sistema 
educatiu
356-00202/13

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 15272).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 27.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de Fabián Mohedano i Morales, president 
de l’Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, 
davant la Comissió d’Educació, perquè informi sobre la situació 
del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya
356-00215/13

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 15897).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 27.09.2021.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller 
d’Educació sobre l’inici del curs escolar 2021-2022
355-00024/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió d’Educació, tinguda el 27.09.2021, 
DSPC-C 78.
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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

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
per la consellera de la Presidència
330-00035/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 15955 / Coneixement: 28.09.2021

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència, els dies 25 i 26 de setembre de 2021, mentre romangui 
fora de Catalunya, exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la presidèn-
cia de la Generalitat la consellera de la Presidència.

Ben cordialment,

Barcelona, 24 de setembre de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

Encàrrec del despatx del vicepresident del Govern i conseller 
de Polítiques Digitals i Territori a la consellera de Drets Socials
330-00036/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 15956 / Coneixement: 28.09.2021

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals 
i Territori, els dies 24, 25, 26 i 27 de setembre de 2021, mentre romangui fora de 
Catalunya, exercirà la seva suplència la consellera de Drets Socials.

Ben cordialment,

Barcelona, 24 de setembre de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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