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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 89/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la reparació 
dels habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge al barri 
de Camp Clar, a Tarragona
250-00142/13

ADOPCIÓ

Comissió de Drets Socials, sessió 6, 22.09.2021, DSPC-C 73

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 22 de setembre de 2021, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la reparació dels habitatges de 
l’Agència Catalana de l’Habitatge a Tarragona (tram. 250-00142/13), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’En Comú Podem (reg. 12585).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reparar, en el termini d’un mes, el subministrament de gas als edificis dels 

números 15, 16, 17, 18, 19 i 20 de la plaça de Santa Tecla del barri de Camp Clar, a 
Tarragona.

b) Netejar i reparar la zona afectada per l’incendi del quadre elèctric de l’edifici 
situat al número 8 de la plaça de Santa Tecla del barri de Camp Clar.

c) Intensificar el control a la zona del barri de Camp Clar respecte de les ocupa-
cions il·legals, especialment les que comporten activitats il·lícites i generen conflicti-
vitat veïnal, i fer un incís especial en els blocs 2 i 4 del carrer Riu Llobregat.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2021
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comis-

sió, Mónica Ríos García

Resolució 90/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la bonificació 
del cent per cent de l’entrada als espais culturals de l’acompanyant 
d’una persona amb discapacitat
250-00168/13

ADOPCIÓ

Comissió de Drets Socials, sessió 6, 22.09.2021, DSPC-C 73

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 22 de setembre de 2021, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la bonificació del cent per cent 
de l’entrada de l’acompanyant d’una persona amb discapacitat (tram. 250-00168/13), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana (reg. 13867).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Bonificar, en el termini de sis mesos, el cent per cent de l’entrada als espais 

culturals que depenen de la Generalitat a l’acompanyant d’una persona amb disca-
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pacitat que n’acrediti la condició mitjançant la presentació de la targeta acreditativa 
de la discapacitat.

b) Donar a conèixer aquesta nova bonificació a tots els beneficiaris de la targeta 
acreditativa de la discapacitat, i també a través dels mitjans de comunicació públics.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2021
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comis-

sió, Mónica Ríos García

Resolució 91/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’actualització 
de la informació referent als joves extutelats per la Generalitat
250-00169/13

ADOPCIÓ

Comissió de Drets Socials, sessió 6, 22.09.2021, DSPC-C 73

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 22 de setembre de 2021, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’actualització de la informació 
referent als joves extutelats per la Generalitat (tram. 250-00169/13), 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 fer un seguiment acurat de l’evolu-

ció dels joves extutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència i garantir el dret dels ciutadans a accedir a una informació veraç i completa 
de les seves institucions. En aquest sentit, l’insta a: 

a) Actualitzar la informació publicada en el web de l’Àrea de Suport a Joves Tu-
telats i Extutelats, ja que no s’actualitza des del 28 de novembre de 2018.

b) Publicar en el web, en el termini d’un mes, les memòries dels anys 2019 i 
2020 de l’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats, i també tots els documents  
i informacions que siguin d’interès tant per al conjunt de ciutadans com per als jo-
ves afectats.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2021
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comis-

sió, Mónica Ríos García

Resolució 92/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’aprovació 
del reglament de la Llei 13/2014, d’accessibilitat
250-00170/13

ADOPCIÓ

Comissió de Drets Socials, sessió 6, 22.09.2021, DSPC-C 73

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 22 de setembre de 2021, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la 
Llei 13/2014, d’accessibilitat (tram. 250-00170/13), presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 13868).

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 aprovar, en el termini de sis mesos, 

el Reglament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2021
La secretària de la Comissió, Anna Feliu Moragues; la presidenta de la Comis-

sió, Mónica Ríos García

Resolució 93/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les residències 
de referència per a persones grans sordes
250-00171/13

ADOPCIÓ

Comissió de Drets Socials, sessió 6, 22.09.2021, DSPC-C 73

La Comissió de Drets Socials, en la sessió tinguda el dia 22 de setembre de 2021, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les residències de referència 
per a persones grans sordes (tram. 250-00171/13), 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. 13869).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Estudiar el nombre d’usuaris a les residències per a gent gran que s’expressen 

en llengua de signes per a concretar les necessitats en aquest àmbit.
b) Impulsar la formació dels professionals dels centres residencials propis perquè 

puguin oferir aquest servei als usuaris que ho necessitin.
c) Afavorir l’atenció de les persones sordes en llengua de signes, i donar a conèi-

xer les residències on s’ofereix aquesta atenció, per a facilitar l’acompanyament i el 
manteniment de la xarxa social d’aquestes persones.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a afavorir que les residències pri-
vades amb places concertades siguin considerades residències de referència sempre 
que disposin dels professionals necessaris per a atendre els residents amb discapa-
citat auditiva.

Palau del Parlament, 22 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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1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre els bons 
verds europeus
295-00019/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual 
es modifica el Reglament (UE) 2018/1091 pel que fa a la contribució 
de la Unió per a les estadístiques integrades sobre explotacions 
agrícoles en el marc financer 2021-2027
295-00020/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.



BOPC 126 
8 d’octubre de 2021

3.01.01. Projectes de llei 9 

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 17308).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.10.2021; 10:30 h.

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

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2020, sobre 
la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, corresponent al 2018
256-00051/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 15811; 15841; 15878; 15942 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 05.10.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 15811)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a 
l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2020, sobre la Fundació de 
Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2018 
(tram. 256-00051/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 15/2020, sobre la 

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, correspo-
nent al 2018 (tram. 256-00051/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 15841)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2020, sobre la Fun-
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dació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 
2018 (tram. 256-00051/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 15/2020, sobre la 

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, correspo-
nent al 2018 (tram. 256-00051/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 15878)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2020, sobre la Fundació 
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2018 
(tram. 256-00051/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 15/2020, sobre la 

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, correspo-
nent al 2018 (tram. 256-00051/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 15942)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Joan Garriga Doménech, portaveu, Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt, 

Andrés Bello Sanz, diputat del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, d’acord 
amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 15/2020, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2018 (tram. 256-00051/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 15/2020, sobre la 

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, correspo-
nent al 2018 (tram. 256-00051/12) i insta el Govern a seguir les recomanacions del 
dit informe.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Andrés Bello Sanz, diputat, GP VOX
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2020, sobre 
l’Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent als exercicis 2010-2018, 
en compliment de la Resolució 214/XII del Parlament
256-00053/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 15812; 15840; 15879; 15944 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 05.10.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 15812)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a 
l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2020, sobre l’Oficina Anti-
frau de Catalunya, corresponent als exercicis 2010-2018, en compliment de la Reso-
lució 214/XII del Parlament (tram. 256-00053/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2020, sobre l’Ofi-

cina Antifrau de Catalunya, corresponent als exercicis 2010-2018, en compliment de 
la Resolució 214/XII del Parlament (tram. 256-00053/12) i insta el Govern a seguir 
les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 15840)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2020, sobre l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, corresponent als exercicis 2010-2018, en compliment de la 
Resolució 214/XII del Parlament (tram. 256-00053/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2020, sobre l’Ofi-

cina Antifrau de Catalunya, corresponent als exercicis 2010-2018, en compliment de 
la Resolució 214/XII del Parlament (tram. 256-00053/12) i insta el Govern a seguir 
les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 15879)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2020, sobre l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, corresponent als exercicis 2010-2018, en compliment de la 
Resolució 214/XII del Parlament (tram. 256-00053/12).
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2020, sobre l’Ofi-

cina Antifrau de Catalunya, corresponent als exercicis 2010-2018, en compliment de 
la Resolució 214/XII del Parlament (tram. 256-00053/12) i insta el Govern a seguir 
les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 15944)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Joan Garriga Doménech, portaveu, Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt, 

Andrés Bello Sanz, diputat del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, d’acord 
amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 20/2020, sobre l’Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent als 
exercicis 2010-2018, en compliment de la Resolució 214/XII del Parlament (tram. 
256-00053/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2020, sobre l’Ofi-

cina Antifrau de Catalunya, corresponent als exercicis 2010-2018, en compliment de 
la Resolució 214/XII del Parlament (tram. 256-00053/12) i insta el Govern a seguir 
les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Andrés Bello Sanz, diputat, GP VOX

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2020, sobre 
l’Institut d’Assistència Sanitària, corresponent a l’exercici 2017
256-00054/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 15813; 15839; 15880; 15943 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 05.10.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 15813)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a 
l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2020, sobre l’Institut d’Assis-
tència Sanitària, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00054/12)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2020, sobre l’Ins-

titut d’Assistència Sanitària, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00054/12) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 15839)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent 
al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2020, sobre l’Institut 
d’Assistència Sanitària, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00054/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2020, sobre l’Ins-

titut d’Assistència Sanitària, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00054/12) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 15880)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 186.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al 
debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2020, sobre l’Institut 
d’Assistència Sanitària, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00054/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2020, sobre l’Ins-

titut d’Assistència Sanitària, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00054/12) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 15943)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Joan Garriga Doménech, portaveu, Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt, 

Andrés Bello Sanz, diputat del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, d’acord 
amb el que estableix l’article 186.5 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Infor-
me de fiscalització 21/2020, sobre l’Institut d’Assistència Sanitària, corresponent a 
l’exercici 2017 (tram. 256-00054/12).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2020, sobre l’Ins-

titut d’Assistència Sanitària, corresponent a l’exercici 2017 (tram. 256-00054/12) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Andrés Bello Sanz, diputat, GP VOX
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Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent 
al 2018
257-00003/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 16034 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 05.10.2021

GRUP MIXT (REG. 16034)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu, Eva Parera i Escrichs, dipu-

tada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 185.4 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat de l’infor-
me presentat per la Sindicatura de Comptes sobre el Procediment relatiu al Compte 
general de la Generalitat corresponent al 2018 (tram. 257-00003/12) per tal que la 
Comissió n’elabori el dictamen.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe relatiu al Compte General de la Ge-

neralitat de Catalunya, corresponent al 2018 i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu; Eva Parera i Escrichs, dipu-

tada, G Mixt

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2021, sobre 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, corresponent 
al 2019
256-00006/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 17277).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.10.2021; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2021, sobre 
l’Institut Català Internacional per la Pau, corresponent al 2019
256-00007/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 17278).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 13.10.2021; 10:30 h.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 
2021-2022
302-00025/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17046; 17088; 17095; 17110; 17115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

05.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 17046)

A la Mesa del Parlament
Jordi Jordan Farnós, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamenta-

ri d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el curs escolar 2021-2022 (tram. 302-00025/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt 14

Implementar i desplegar dotant dels recursos necessaris el pla Salut Escola en 
tota la xarxa d’educació pública per donar resposta a l’increment de casos que afec-
ten la salut mental de l’alumnat a Catalunya

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt 15

Suprimir els concerts educatius amb escoles que segreguen l’alumnat per motiu 
de sexe.

Esmena 3
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt 16

Impulsar plans de prevenció a totes les escoles i instituts del país per fer efectiva 
la lluita contra l’assetjament escolar en totes les seves manifestacions i per raó de 
sexe, d’orientació sexual, identitat de gènere, origen, cosificacions o qualsevol altre 
motivació d’odi.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
Jordi Jordan Farnós, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 17088)

A la Mesa del Parlament
Manuel Jesús Acosta Elías, diputat, Joan Garriga Doménech, portaveu, Anto-

nio Gallego Burgos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
curs escolar 2021-2022 (tram. 302-00025/13).

Esmena 1
GP de VOX en Cataluña
D’addició

2. Duplicar l’aportació pressupostària del Govern de la Generalitat a l’etapa edu-
cativa 0-3 anys, en el proper exercici pressupostari, per tal d’incrementar la cober-
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tura d’una plaça d’escola bressol pública i privada i avançar progressivament cap a 
la gratuïtat de les famílies. Igualment, preveure la partida necessària per retornar la 
integritat del deute pendent als ajuntaments en concepte de foment i funcionament 
de les llars d’infants municipals des de 2012.

Esmena 2
GP de VOX en Cataluña
De supressió i addició 

8. Articular un pla de xoc social a les escoles i centres escolars instituts, dotat de 
la inversió necessària, per pal·liar la situació d’exclusió social que pateixen moltes 
famílies, que incorpori la recuperació del servei de menjador a tots els instituts i els 
ajuts vinculats a aquest servei pels nois i noies que ho requereixin, i avançar, en el 
marc del debat sobre la reforma horària, l’horari de menjador a la secundària d’acord 
amb criteris de salut i benestar dels joves, així com d’equitat i eficiència educativa.

Esmena 3
GP de VOX en Cataluña
D’addició

13. Garantir en el proper exercici pressupostari els recursos necessaris per re-
vertir l’infrafinançament que pateix l’educació pública i concertada a Catalunya des 
de 2010, donant compliment a la Disposició Final Segona de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació (LEC), i vetllar per un bon aprofitament dels fons europeus 
de recuperació en projectes que es puguin consolidar i siguin útils per reforçar el 
sistema educatiu de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
Manuel Jesús Acosta Elías, diputat; Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio 

Gallego Burgos, portaveu adjunt, GP VOX

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 17095)

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

amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el curs 
escolar 2021-2022 (tram. 302-00025/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició

5. Impulsar un pla urgent [...], cada vegada més divers, i reconèixer l’important 
paper que els centres d’educació especial específica representen en l’atenció a les 
necessitats educatives especials d’alguns alumnes.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió

10. Presentar, abans de finals de març de 2022, un pla per reduir la bretxa edu-
cativa i social existent en l’àmbit educatiu no lectiu, des d’una visió de l’educació a 
temps complet, i habilitar els recursos necessaris, en el proper exercici pressuposta-
ri, per incrementar els ajuts i beques per fomentar l’accés de l’alumnat a les activitats 
educatives fora de l’horari lectiu en igualtat d’oportunitats, tal com preveu l’article 
202 de la LEC.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 17110)

A la Mesa del Parlament
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 estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
curs escolar 2021-2022 (tram. 302-00025/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició 

2. Duplicar Ajustar l’aportació pressupostària del Govern de la Generalitat a 
l’etapa educativa 0-3 anys, en el proper exercici pressupostari i els següents, per tal 
d’incrementar la cobertura d’una plaça d’escola bressol pública i d’avançar progres-
sivament cap a la gratuïtat de les famílies especialment les que es troben en situa-
cions de pobresa o vulnerabilitat, començant pels infants de 2 a 3 anys.. Igualment, 
preveure la partida necessària per retornar la integritat del deute pendent als ajunta-
ments en concepte de foment i funcionament de les llars d’infants municipals des de 
2012. progressivament d’acord amb allò establert a la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de 
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’im-
post sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient en concepte de foment 
i funcionament de les llars d’infants municipals des de 2012 fins a 2019.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició al punt 3

3. Fer públic el mapa de l’oferta de cicles formatius (CCFF) a tota Catalunya i 
elaborar un mapa de necessitats formatives al territori, prèvia consulta a partir d’un 
estudi de prospectiva de necessitats formatives que compti amb la participació del 
consells sectorials, dels consells territorials de la FP, dels municipis, dels agents 
econòmics i socials, tenint en compte la perspectiva de gènere i la orientació realit-
zada als instituts, i treballar una correcta planificació pel proper curs escolar, així 
com un pla per reduir l’abandonament prematur en els CCFF de grau mig. Aquest 
mapa es presentarà a la Comissió d’Educació i a la Comissió Rectora del Sistema 
FPCAT abans de finals de març de 2022.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 4

4. Incrementar l’oferta pública de cicles formatius, especialment de grau mig, ga-
rantint plaça al conjunt d’alumnat que hagi sol·licitat plaça per al curs 2021-22 arreu 
del territori, en la família professional sol·licitada sempre i quan hi hagi necessitats 
sectorials, preveient l’increment de professionals i espais necessaris, i oferir beques 
a aquell alumnat que per accedir a un cicle formatiu hagi de desplaçar-se fora del 
seu municipi, i requereixi algun tipus d’ajut. Modificar el procés de preinscripció  
i matrícula de cicles formatius per al curs 2022-23 per tal d’avançar-lo en el temps i 
garantir que tot l’alumnat de 4rt d’ESO tingui una plaça dins una de les 24 famílies 
professionals de grau mitjà que hagi escollit.

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

5. Impulsar un pla urgent per completar el pel desplegament del Decret 150/2017, 
de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu 
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inclusiu, i ampliar l’oferta pública de formació permanent del professorat, des del 
primer cicle d’educació infantil fins a la postobligatòria, per dotar-los d’eines per 
treballar i atendre adequadament l’alumnat, cada vegada més divers.

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

6. Incrementar Seguir incrementant les dotacions de docents i d’altres perfils pro-
fessionals de suport educatiu als centres educatius per avançar en codocència i un 
treball de tutoria més individualitzat, d’acord amb l’autonomia dels centres, atenent 
realitats a l’aula cada cop més diverses, i especialment als instituts per afrontar l’im-
pacte de la pandèmia en salut mental i per avançar en escola inclusiva.

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

7. Actualitzar l’estudi de classificació dels centres educatius segons la seva com-
plexitat amb dades de l’any 2020 per tal que reflecteixi els efectes de la pandèmia i 
aplicar-ne el resultat el curs 2022-2023. I distribuir els recursos humans i materials 
d’acord amb els resultats, tenint present que són recursos addicionals destinats a 
atendre aquesta complexitat.

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

8. Articular un pla de xoc social per a famílies, infants i joves, per pal·liar la si-
tuació d’exclusió social que pateixen, amb línies d’ajuts que els permetin sufragar 
el servei de menjador a tots els instituts i escoles, i avançar, en el marc del debat 
sobre la reforma horària, l’horari de menjador a la secundària amb criteris de sa-
lut i benestar dels joves, així com d’equitat i eficiència educativa a l’adequació dels 
equipaments necessaris.

Esmena 8
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al punt 9

9. Instar el govern espanyol a accelerar les seves licitacions i a obrir noves línies 
de finançament amb els diners que està rebent dels fons europeus per seguir im-
plementant el desplegament del Pla d’Educació Digital, tal i com ja s’està fent, per 
combatre la bretxa digital encara existent entre l’alumnat vulnerable, i prioritzar 
la distribució de mitjans i capacitació entre l’alumnat vulnerable de tots els nivells 
educatius, especialment dels anteriors a 3r d’ESO, així com dels centres d’alta I mà-
xima complexitat, per tal de garantir la Igualtat d’oportunitats educatives; reforçar 
la capacitació digital del professorat, per dotar-los de les eines necessàries per una 
didàctica dlferent; i posar al dia les Infraestructures de connectivitat al parc de cen-
tres educatius de tota Catalunya.

Esmena 9
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al punt 10

10. Reforçar i impulsar els Plans educatius d’entorn conjuntament amb el Pla de 
millora d’oportunitats educatives per avançar en la reducció de la bretxa educativa 
i social existent en l’àmbit educatiu no lectiu, des d’una visió de l’educació a temps 
complet, i habilitar els recursos necessaris, en el proper exercici pressupostari, per 
garantir l’equitat en l’accés de l’alumnat a les activitats educatives fora de l’horari 
lectiu en igualtat d’oportunitats, tal com preveu l’article 202 de la LEC i diferents 
àmbits del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.
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Esmena 10
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al punt 11

11. Impulsar, conjuntament el Departament amb el Departament de Recerca i 
Unlversitats, un pla per millorar les competències lingüístiques en llengua anglesa 
entre la ciutadania, que passi per reforçar la formació Inicial del professorat en 
matèria d’anglès, i millorar la formació permanent destinada a millorar les compe-
tències lingüístiques en llengua estrangera del professorat tant d’educació infantil i 
primària com de secundària, sobretot dels que estan cridats a impartir matèries no 
lingüístiques en aquesta llengua; incrementar la dotació de recursos addicionals de 
suport a l’ensenyament de l’anglès (auxiliars de conversa) i promoure la participa-
ció dels centres educatius en projectes de cooperació educativa internacionals ha-
bilitant els recursos pressupostaris a tal efecte i ampliar de manera gradual l’oferta 
de places en les diferents Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya on la demanda 
superi l’oferta, sobretot en les llengües més sol·licitades, com és l’anglès.

Esmena 11
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al punt 12

12. Potenciar l’organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb 
fons públics des de segon cicle d’educació infantil fins la secundària obligatòria, a 
fi que s’apliquin les pautes per un marc horari que preservi en primer lloc la salut i 
el benestar dels infants i joves, incentivant plans d’ordenació del temps de migdia en 
els centres educatius; que afavoreixi ritmes educatius que fomentin l’aprenentatge; 
consolidin la funció social de l’escola; i contribueixin a reduir les desigualtats enca-
ra existents entre centres educatius.

Esmena 12
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al punt 13

13. Garantir en el proper exercici pressupostari els recursos necessaris per re-
vertir l’infrafinançament que pateix el servei d’educació l’educació pública de Ca-
talunya des de 2010, donant compliment a la Disposició Final Segona de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC), i vetllar per un bon aprofitament dels 
fons europeus de recuperació en projectes que es puguin consolidar i siguin útils per 
reforçar el sistema educatiu de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC;  Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

GRUP MIXT (REG. 17115)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu, Eva Parera i Escrichs, dipu-

tada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el curs escolar 2021-2022 (tram. 302-00025/13).

Esmena 1
Grup Mixt
D’addició a l’apartat 1

1. Impulsar un pla per la universalització del primer cicle d’educació infantil, a 
partir del mapa de l’oferta educativa d’aquesta etapa, amb la participació del món 
municipal i persones expertes representatives del sector públic i privat, i preveure un 
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increment de recursos en el proper exercici pressupostari a tal efecte. Aquest pla es 
presentarà a la Comissió d’Educació abans de finals de març de 2022.

Esmena 2
Grup Mixt
D’addició d’un nou apartat 2 bis

2 bis. Donar compliment a la Moció 1/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la 
situació de l’educació infantil, i en aquest sentit, acordar un model de finançament, 
directe o amb subvenció, que preservi la sostenibilitat econòmica i la qualitat de la 
xarxa pública i privada de llars d’infants actual, i desenvolupar una política d’ajuts 
que permeti que tots els infants en situació de pobresa o vulnerabilitat hi accedeixin 
prioritàriament i que reconegui tots els centres actuals.

Esmena 3
Grup Mixt
D’addició d’un nou apartat 12 bis

12 bis. Garantir el manteniment i el finançament del Servei d’Educació de Ca-
talunya creat per la Llei d’Educació de Catalunya, sistema mixt format per centres 
educatius públics i privats sostinguts amb recursos públics, garantint en tot cas 
l’estabilitat, vigència i suficiència dels concerts educatius que es presten de mane-
ra respectuosa amb la normativa i els criteris legalment establerts per a l’accés i el 
manteniment d’aquests concerts.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu; Eva Parera i Escrichs, dipu-

tada, G Mixt

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats 
en matèria d’agricultura i món rural
302-00026/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17041; 17073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 17041)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parla-

mentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre les prioritats en matèria d’agricultura i món rural (tram. 
302-00026/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 7

7. Potenciar les ajudes al sector cooperatiu, especialment en el camp de les alian-
ces entre productors, transformadors i comercialitzadors, a fi efecte de pal·liar els 
abusos de posició dominant comesos des de grans corporacions que controlen l’oli-
gopoli de transformació i distribució i reforçar al petit i mitjà productor capacitat 
per respondre a la demanda creixent d’aliments.
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Esmena 2
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 8

8. Establir mecanismes de coordinació entre els diferents nivells de l’administra-
ció pública per garantir el respecte als drets laborals i socials de les persones tre-
balladores al camp, especialment en l’àmbit de les temporeres i del sector càrnic, i 
reforçar la inspecció de treball amb major dotació de personal i de mitjans logístics.

Esmena 3
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 9

9. Blindar els espais d’alt valor agrari i garantir la seva preservació front pro-
jectes d’urbanització, d’infraestructures i de polígons energètics, entre d’altres, es-
pecialment agressius que els posin en perill.

Esmena 4
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 10

10. Desenvolupar mecanismes d’accés a la terra per a projectes agraris encap-
çalats per joves o per dones, facilitant la transmissió de titularitats d’explotació per 
cessament de l’activitat i la posada en valor de terres amb cultius abandonats (unes 
45.000 hectàrees avui a Catalunya)

Esmena 5
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 11

11. Aprofundir en els suport als plans de modernització i sostenibilitat dels rega-
dius, especialment el Projecte de Modernització del Regadiu dels Canals d’Urgell, 
per garantir una major rendibilitat dels conreus, una gestió respon-sable de la limi-
tada disponibilitat d’aigua i una preservació del patrimoni i el paisatge vinculats als 
canals de regadiu i la compatibilització amb altres usos turístics, educatius, cultu-
rals i esportius.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 17073)

A la Mesa del Parlament
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 estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
prioritats en matèria d’agricultura i món rural (tram. 302-00026/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 1

1. Una vegada hagi estat aprovada pel Govern i ratificada pel Parlament de Ca-
talunya, garantir el desplegament urgent de l’Agenda Rural de Catalunya, elabo-
rada amb la participació i el consens polític, territorial, sectorial i amb els agents 
econòmics i socials; com a principal eina per a l’equilibri i la sostenibilitat territo-
rial, el desenvolupament socioeconòmic, territorial i ambiental i la millora de ser-
veis al món rural, en línia amb la visió a llarg termini per a les zones rurals de la 
Unió Europea.
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Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 3

3. Revisar el Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024, redefi-
nir el seu horitzó temporal i dur a terme el tràmit d’avaluació ambiental estratègica 
del Pla.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 6

6. En el marc del Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) 2021-2026, 
dotar el sector d’un programa d’assessorament integral, que incorpori els agents del 
sistema de recerca i coneixement i que doti d’estructures els serveis d’assessorament 
al sector primari i a la indústria agroalimentària.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC;  Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures 
aeroportuàries
302-00027/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 17043)

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

d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les infraestructures aeroportuàries (tram. 302-00027/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un incís

El Parlament de Catalunya, davant la decisió del Govern d’Espanya d’ajornar la 
inversió que faria possible l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - El Prat, acorda 
celebrar, d’acord amb l’article 157 del Reglament, un debat específic conjunt entre la 
Comissió de Polítiques Digitals i Territori i la Comissió d’Acció Climàtica per trac-
tar la situació, els motius i les conseqüències de paralitzar l’ampliació del aeroport 
de Barcelona - El Prat com els motius i les conseqüències de dur a terme aquesta 
ampliació.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les iniciatives 
per a regular el sector audiovisual
302-00028/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 17081)

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les iniciatives per a regular el sector audiovisual (tram. 302-
00028/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició

1. El Parlament de Catalunya es compromet a: 
a. Procedir a la renovació plural, transparent, sense control partidista, sense ex-

cloure les minories polítiques i amb consens amb el sector, dels òrgans de Govern de la  
Corporació Catalana de Mitjans i del Consell Audiovisual de Catalunya abans de 
finalitzar l’any 2021.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
d. Impulsar i desplegar la Llei de comunicació audiovisual de Catalunya, tal com 

fixa el Pla de Govern, i fer-ho amb la màxima celeritat, transparència i amb consens 
amb el sector i actors implicats, posant especial èmfasi tant a garantir en la promo-
ció i protecció de la producció i doblatge en llengua catalana, com unes quotes sufi-
cients de producció i de doblatge en llengua castellana.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat 
d’elaborar un pla nacional de llengües
302-00029/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17096; 17112; 17117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 17096)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Sílvia Rome-

ro Galera, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessi-
tat d’elaborar un pla nacional de llengües (tram. 302-00029/13).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Garantir el dret a l’alumnat a rebre ensenyament en castellà, llengua oficial de 
l’Estat, així com en català i en occità-aranès a l’Aran.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Assegurar que, en finalitzar l’educació bàsica, tot l’alumnat assoleixi el do-
mini ple i equivalent en llengua castellana i catalana a Catalunya, i occità-aranès 
a l’Aran, aplicant els instruments de verificació i control propis del sistema educa-
tiu i promovent avaluacions necessàries per garantir que tot l’alumnat assoleix la 
competència en comunicació lingüística tant en llengua castellana com en llengua 
catalana en el grau requerit. Igualment, el Departament d’Educació ha d’impulsar 
l’adopció per part dels centres educatius de les mesures necessàries per compensar 
les carències que poguessin existir en qualsevol de les dues llengües.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Garantir que els mitjans de comunicació públics continuïn fomentant la llen-
gua catalana i facilitin l’accés de públics a la televisió en català.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt 5

5. Impulsar, juntament amb el Govern d’Espanya i la resta de Comunitats Autò-
nomes, un pacto nacional por las lenguas, amb l’objectiu de promoure la co-
operació entre totes les Administracions públiques, local, autonòmica i nacional, per 
a fixar i defensar els drets lingüístics dels ciutadans arreu d’Espanya en relació amb 
el castellà i les altres llengües cooficials a tots els àmbits de la vida pública: educa-
ció, activitats culturals, mitjans de comunicació, presència a les plataformes digitals 
i relacions amb les esmentades Administracions públiques.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt 6

6. Impulsar, juntament amb el Govern d’Espanya i la resta de Comunitats Autò-
nomes, un consejo nacional por las lenguas, del qual formin part el ministre 
de Cultura, els consellers de Cultura de les Comunitats Autònomes i representants 
independents del món de la cultura, amb I objectiu de fer efectiu el mandat constitu-
cional de protegir i promoure el patrimoni lingüístic de tot Espanya.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 5

5. Impulsar el reconeixement de la pluralitat lingüística de l’Estat espanyol, ar-
ticulant els canvis normatius necessaris per fer-la efectiva.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Sílvia Romero Galera, 

diputades, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 17112)

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, 
presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la necessitat d’elaborar un pla nacional de llengües (tram. 302-00029/13).

Enmienda 1
GP de VOX en Cataluña
De supresión y adición 

1) Reconèixer que el castellà l’espanyol és la llengua pròpia molts ciutadans de 
Catalunya de tots els catalans.

Enmienda 2
GP de VOX en Cataluña
De supresión y adición 

2) Garantir un mínim d’un 25% de classes en llengua castellana a tots els nivells 
de l’ensenyament no universitari el dret a que l’espanyol sigui llengua vehicular en 
tots els nivells escolars i universitaris.

Enmienda 3
GP de VOX en Cataluña
De supresión de los puntos 3, 4, 5 y 6 

Palacio del Parlamento, 4 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

GRUP MIXT (REG. 17117)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu, Lorena Roldán Suárez, dipu-

tada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre la necessitat d’elaborar un pla nacional de llengües (tram. 302-
00029/13).

Esmena 1
Grup Mixt
De modificació i addició de l’apartat 4

4) Garantir per llei una quota, d’almenys, el 25% de castellà a la CCMA i que, 
almenys, un 25% de totes les inversions en promoció lingüística i cultural de la Ge-
neralitat, inclosos els ajuts a la producció audiovisual, siguin per a la llengua cas-
tellana.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu; Lorena Roldán Suárez, dipu-

tada, G Mixt
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
urbanes de recuperació social i ambiental en barris vulnerables
302-00030/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17089; 17097; 17113; 17116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

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

CICLE PER GUANYAR (REG. 17089)

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, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques urbanes de recuperació social 
i ambiental en barris vulnerables (tram. 302-00030/13).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició d’una nova frase a l’article 1

1) Constata que la Generalitat de Catalunya porta més d’una dècada sense impul-
sar polítiques integrals de renovació urbana en barris i viles vulnerables, des que les 
convocatòries de la llei 2/2004 es van interrompre l’any 2010, i que d’altra banda 
manté criteris estrictes en la temporalitat dels terminis, fet que ha provocat la pèr-
dua dels ajuts per part de molts municipis.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició d’un nou article 3 bis

3 bis) Es compromet a vetllar per tal que les accions de millora urbana, ambien-
tal i social de barris i viles que s’impulsen des dels organismes supramunicipals 
–especialment a l’Àrea Metropolitana (AMB) però també a Diputacions i Consells 
Comarcals– s’apliquin amb criteris d’equilibri en la recuperació social i ambiental 
arreu del territori, superant dinàmiques viciades que aprofundeixen en les desigual-
tats territorials.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició d’una nova frase a l’article 5

5) Incorporar, en les polítiques urbanes i de suport als municipis, actuacions de 
transformació integral per a l’adaptació i mitigació del canvi climàtic en barris i vi-
les vulnerables, amb mesures específiques destinades a la rehabilitació i l’eficiència 
energètica dels edificis i dels habitatges, el foment de l’autoconsum, l’impuls de co-
munitats energètiques locals, la mobilitat sostenible i assequible, la sobirania ali-
mentària i l’augment de la infraestructura verda urbana. Així com erradicar l’infra-
habitatge que encara persisteix a molts barris i fomentar mesures d’accessibilitat 
universal i la supressió de barreres arquitectòniques.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició d’una nova frase a l’article 6

6) Incorporar, en les polítiques urbanes i de suport als municipis, mesures espe-
cífiques per a la recuperació dels barris i viles en un escenari postpandèmic, poten-
ciant l’economia i el comerç local i de proximitat, l’ocupació efectiva i de qualitat, la 
salut comunitària, la reducció de l’escletxa digital i la lluita contra l’abandonament 
formatiu i l’absentisme. Així mateix, promoure la barreja d’usos urbans i la millora 
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de l’espai públic i comunitari per tal de guanyar espai per a les persones i accessi-
bilitat universal.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició d’una nova frase a l’article 8

8) Incorporar, en les polítiques urbanes i de suport als municipis, accions per 
promoure l’equitat de gènere des d’una perspectiva interseccional i de tot el cicle de 
la vida en àmbits com l’ús i el disseny de l’espai públic, l’accés als serveis i a l’ha-
bitatge, l’educació i la salut, les oportunitats laborals i l’accés a les tecnologies digi-
tals. Així mateix, incorporar accions per combatre la violència masclista.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 17097)

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques urbanes de recuperació social i am-
biental en barris vulnerables (tram. 302-00030/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt després del punt 9

10. Incrementar el suport econòmic a les Oficines Locals d’Habitatge perquè pu-
guin ser els gestors dels serveis de regeneració urbana, allà on estiguin constituïdes.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 5

5. Incorporar, en les polítiques urbanes i de suport als municipis, actuacions de 
transformació integral per a l’adaptació i mitigació del canvi climàtic en barris i vi-
les vulnerables, amb mesures específiques destinades a la rehabilitació i l’eficièn-
cia energètica dels edificis i dels habitatges, el foment de l’autoconsum, l’impuls de 
comunitats energètiques locals, la mobilitat sostenible i assequible, la sobirania ali-
mentària i l’augment de la infraestructura verda urbana. En virtut del que defineix la 
Llei de l’Habitatge, els pisos de persones no físiques hauran d’oferir-se per llogar si 
es mantenen buits un cop estigui rehabilitada.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 17113)

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques urbanes de recuperació social i ambiental en barris vulnerables (tram. 
302-00030/13).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 1

Constata que la Generalitat de Catalunya ha estat desplegant les actuacions de 
renovació urbana en barris i viles vulnerables derivades de les convocatòries apro-
vades en el marc de la Llei 2/2004.

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

4. Obrir una convocatòria d’ajuts per impulsar actuacions de millora de barris 
i àrees urbanes d’atenció especial, orientada bàsicament a aquelles àrees residen-
cials envellides i nuclis antics d’arreu del país, polígons d’habitatge i àrees amb 
gran nombre d’habitatges sense condicions mínimes d’habitabilitat i entorns urbans 
en situació clarament deficitària. La convocatòria es centrarà especialment i majo-
ritàriament a la rehabilitació d’habitatges, contemplant també la millora de l’espai 
públic de l’entorn dels mateixos.

Per aquesta convocatòria es dotarà principalment el pressupost amb recursos 
provinents dels fons europeus Next Generation EU en matèria de rehabilitació d’edi-
ficis i habitatges en barris en situació de vulnerabilitat, sens perjudici d’altres do-
tacions pressupostàries que s’hi puguin afegir en la tramitació pressupostària o en 
col·laboració entre Departaments i administracions.

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

Incorporar, en les polítiques urbanes i de suport als municipis, actuacions de re-
generació urbana integral per a l’adaptació i mitigació del canvi climàtic en barris i 
viles vulnerables, amb mesures específiques destinades a la rehabilitació i l’eficièn-
cia energètica deis edificis i deis habitatges, el foment de l’autoconsum, l’impuls de 
comunitats energètiques locals, la mobilitat sostenible i assequible, la sobirania ali-
mentaria i l’augment de la infraestructura verda urbana.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició del punt 8

Incorporar, en les polítiques urbanes i de suport als municipis, accions per pro-
moure l’equitat de gènere en àmbits com l’ús i el disseny de l’espai públic i equipa-
ments, l’accés als serveis i a l’habitatge, l’educació i la salut, les oportunitats laborals 
i l’accés a les tecnologies digitals. Així mateix, incorporar accions per combatre la 
violència masclista.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus

GRUP MIXT (REG. 17116)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu, Eva Parera i Escrichs, dipu-

tada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques urbanes de recuperació social i ambiental en barris 
vulnerables (tram. 302-00030/13).
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Esmena 1
Grup Mixt
D’addició d’un nou apartat 10

10. Reforçar la col·laboració i la coordinació dels Mossos d’Esquadra amb altres 
forces i cossos de seguretat, especialment la Guàrdia Urbana de Barcelona i les al-
tres policies locals, revisant i actualitzant els convenis entre el Govern i els respec-
tius ajuntaments, per a millorar la resposta davant situacions incíviques i desordres 
públics.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu; Eva Parera i Escrichs, dipu-

tada, G Mixt

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les beques 
i els ajuts universitaris
302-00031/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17042; 17090; 17093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 17042)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Par-

lamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les beques i els ajuts universitaris (tram. 302-
00031/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 4

4. Vetllar per la defensa dels drets fonamentals, com ho son el dret a protesta i a 
manifestació, dels estudiants de les universitats catalanes.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 17090)

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

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
beques i els ajuts universitaris (tram. 302-00031/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
De modificació

4. Vetllar per la defensa dels drets fonamentals dels estudiants de les universitats 
catalanes, el principi d’autonomia universitària i les competències de la Generalitat 
de Catalunya en matèria d’universitats i recerca davant l’aprovació de la nova Llei de 
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Convivència Universitària promoguda pel govern de l’Estat en substitució del vigent 
Reglamento de Disciplina Acadèmica del període franquista.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 17093)

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

amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les beques 
i els ajuts universitaris (tram. 302-00031/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició 

5. Continuar defensant Defensar la llibertat d’expressió a les universitats com 
a element clau de la formació dels estudiants i garantia del pensament crític, en el 
marc de l’autonomia universitària, i vetllar perquè la dita llibertat d’expressió pugui 
ser exercida en tot moment i en qualsevol espai del campus universitari per tots els 
membres de la comunitat universitària, sense que hagin de témer agressions físiques 
o verbals o intimidacions per la lliure expressió de les seves idees.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició

7. Vetllar perquè tots els membres de la comunitat universitària (docents, alum-
nes i personal d’administració i serveis) puguin emprar qualsevol de les tres llengües 
oficials (català, castellà i aranès) en les seves activitats.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició

8. Vetllar perquè els rectors, els degans i altres càrrecs institucionals de les uni-
versitats mostrin una exquisida neutralitat política, tot recordant que les seves idees 
i creences polítiques personals no poden ser projectades en l’exercici dels seus càr-
recs.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural
302-00032/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 17098)

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural (tram. 302-00032/13).



BOPC 126 
8 d’octubre de 2021

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 31 

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Considera necessària la convocatòria de les sessions específiques en comissió 
necessàries per tractar l’Agenda Rural, per al seguiment de la seva implementació i 
assoliment dels objectius marcats. La primera sessió específica s’haurà de convocar 
abans d’acabar el primer període de sessions del 2022.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6.c

6.c. Es creï un Fons Pressupostari de 100 M€ per a les accions de desenvolupa-
ment rural.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
lingüístiques
302-00033/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17040; 17099; 17118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 17040)

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

lamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques lingüístiques (tram. 302-00033/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 1.1

1.1. Convocar el Pacte Nacional per la Llengua Catalana amb perspectiva d’uni-
tat lingüística de l’àmbit de parla catalana, en tota la seva diversitat i posant en valor 
la comunitat de més de deu milions de parlants, és a dir amb perspectiva de Països 
Catalans, en base al compromís de Palma de 2017 de treballar conjuntament des de 
tots els territoris de parla catalana.

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
De modificació i supressió al punt 2.8

2.8. Elaborar i executar un pla d’investigació, prevenció i tractament de la ca-
talanofòbia discriminació per raó de llengua, crear una unitat especialitzada en 
aquests delictes i infraccions administratives per vetllar pel compliment del dret a 
ser atès amb respecte i consideració i sense discriminació (art.21 de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost) i el dret d’opció lingüística (art. 13 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre)

Esmena 3
GP d’En Comú Podem
D’addició nou punt 2.9

2.9. Impulsar la transversalitat de la Secretaria General de Política Lingüística 
i adscriure-la al Departament de Presidència amb la finalitat d’impulsar les polí-
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tiques de llengua a totes les administracions de forma transversal i no limitar-les a 
l’àmbit cultural.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Jessica González Herrera, diputada, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 17099)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques lingüístiques (tram. 302-00033/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació i supressió al punt 1.4

1.4. Que el pacte tingui per objectiu que les llengües catalana i occitana a l’Aran 
deixin d’estar minoritzades i passin a un estatus de normalització real, així com que 
s’acompleixin totes les directrius internacionals sobre llengües minoritzades, en el 
context de respecte i valorització del plurilingüisme com un valor i no pas com una 
amenaça i es garanteixi l’accés a la llengua catalana a tota la població dels Països 
Catalans com a eina d’igualtat d’oportunitats, de cohesió social i d’inclusió.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió al punt 1.5

1.5. Convocar una primera reunió de treball en el termini màxim de 3 mesos a 
Perpinyà, per donar valor a aquest compromís d’unitat de la llengua i per fer costat 
a l’escola pública Arrels que veu actualment amenaçat el seu treball d’immersió lin-
güística per la voluntat del govern francès d’anul·lar l’anomenada Llei Molac.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2.1

2.1. Analitzar amb precisió el grau d’acompliment dels acords aprovats per 
aquest Parlament sobre política lingüística.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2.3

2.3. Assumir la situació de la llengua catalana i actuar amb mesures imminents, 
amb un pla d’urgència que inclogui mesures per al coneixement i el foment de la 
llengua catalana, que s’activi mentrestant no es posen en marxa els acords i accions 
legislatives que ha d’impulsar el Pacte Nacional per la Llengua.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2.4

2.4. Impulsar un estudi rigorós dels àmbits en què les llengües catalana i occi-
tana a l’Aran necessiten ser impulsades i planificar acció legislativa i de polítiques 
públiques al respecte.
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Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 2.6

2.6. Reactivar, dotar econòmicament i prioritzar l’extensió dels Plans Educatius 
d’Entorn impulsats pel Departament d’Educació, els Plans d’Acollida Municipals i 
el Consorci per a la Normalització Lingüística per tal de garantir que cap persona 
quedi exclosa del dret a l’aprenentatge de l’idioma.

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt 2.8

2.8. Elaborar i executar un pla d’investigació, prevenció i tractament de la cata-
lanofòbia, crear una unitat especialitzada en aquests delictes i infraccions adminis-
tratives.

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3.1

3.1. Adoptar les mesures necessàries per garantir la competència de la Generali-
tat de Catalunya de regular la normalització lingüística de la llengua catalana.

Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3.2

3.2. Instar el Govern d’Espanya a continuar respectant les llengües cooficials.

Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3.3

3.3. Vetllar pel compliment dels articles 231.2, 483 i 530 de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial.

Esmena 11
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3.4

3.4. Vetllar pel compliment dels articles 56.2 i 54.11 del RDL 5/2015, de 30 d’oc-
tubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
perquè el personal de l’Administració General de l’Estat que treballi a Catalunya 
conegui i pugui atendre en llengua catalana.

Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3.5

3.5. Vetllar pel compliment dels articles 1.2 i 2 del RD 489/1997, de 14 d’abril, 
sobre la publicació de les lleis en les llengües oficials de les comunitats autònomes.

Esmena 13
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3.6

3.6. Vetllar pel compliment de l’article 128-1 de la Llei 22/2010 del Codi de Con-
sum de Catalunya.

Esmena 14
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3.7

3.7. Instar el Govern d’Espanya a modificar el projecte de llei estatal de l’audio-
visual per respectar les llengües cooficials, com és el català.
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Esmena 15
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt

4. Dotar al Consorci per a la Normalització Lingüística dels recursos econòmics 
necessaris perquè sigui un instrument fonamental per continuar treballant per fo-
mentar l’ús del català.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Sílvia Romero Galera, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 17118)

A la Mesa del Parlament
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 estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
polítiques lingüístiques (tram. 302-00033/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació a l’1.1

1.1. Convocar el Pacte Nacional amb perspectiva d’unitat lingüística dels Països 
Catalans, posant en valor la comunitat de més de deu milions de parlants i respec-
tant alhora l’especificitat del context conjuntural i el marc jurídic actual de cada 
territori.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació a l’1.2 

1.2. Convocar-lo de forma que es plantegi el Pacte Nacional per la Llengua Ca-
talana com un afer d’Estat i nexe de treball entre les institucions.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació a l’1.3

1.3. Convocar-lo amb participació de la societat civil i les entitats i el teixit asso-
ciatiu i cultural en defensa de la llengua i amb la participació de representants dels 
àmbits acadèmics, educatius, culturals, així com del món esportiu, laboral, sindical, 
empresarial, actors econòmics i mitjans de comunicació.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al punt 1.4

1.4. Que el pacte tingui per objectiu que la llengua catalana deixi d’estar mino-
ritzada i passi a un estatus de normalitat real, així com que s’acompleixin totes les 
directrius internacionals sobre llengües amenaçades, en el context de respecte i va-
loració del plurilingüisme com un valor i no pas com una amenaça, i es garanteixi 
l’accés a la llengua catalana com a eina d’igualtat d’oportunitats, de cohesió social 
i d’inclusió.
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Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació a l’1.5

1.5. Convocar una primera reunió de treball en el termini màxim de 4 mesos i en 
un lloc emblemàtic per a la llengua per donar visibilitat tant als reptes que amenacen 
la llengua com a les iniciatives populars que històricament hi han fet front.

Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al 2.1

2.1. Analitzar els continguts de la Moció 120/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre la política lingüística i el seu estat de compliment, com a elements a tenir en 
compte i, si escau, incloure, en el debat i consecució del Pacte Nacional.

Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al 2.3

2.3. Assumir que cal actuar de manera immediata i activar mesures d’urgència 
mentre no es posen en marxa els acords i les accions legislatives que ha d’impulsar 
el Pacte Nacional per la Llengua.

Esmena 8
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al 2.4

2.4. Impulsar un estudi dels àmbits en què la llengua catalana és més discrimi-
nada, que permeti identificar i disposar dels elements per a una ulterior previsió 
d’iniciatives legislatives i polítiques públiques.

Esmena 9
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al 2.6

2.6. Reactivar, dotar econòmicament i prioritzar les actuacions i els plans de tots 
els Departaments destinats a impulsar la normalització de la llengua, amb espe-
cial atenció al reforçament de les aules d’acollida i l’extensió dels Plans Educatius 
d’Entorn impulsats pel Departament d’Educació, els Plans d’Acollida Municipals i 
els centres de normalització lingüística per tal de garantir que cap persona quedi 
exclosa del dret a l’aprenentatge de l’idioma.

Esmena 10
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al 2.7

2.7. Donar força preeminència a l’ús del català en les conferències de premsa 
oficials ordinàries i en les declaracions de membres del Govern, alts càrrecs i re-
presentants parlamentaris, evitant i establir com a criteri la no repetició sistemàtica 
habitual en castellà que fa prescindible l’ús de la nostra llengua.

2.8. Exigir també al Govern de l’Estat perquè els mitjans de comunicació d’abast 
estatal actuïn d’acord amb l’article 20.3 de la Constitució espanyola de 1978 refe-
rent al pluralisme lingüístic i els articles derivats en les lleis espanyoles de mitjans 
de comunicació públics i privats.

2.9. Impulsar el reconeixement i l’ús oficial del català en organismes interna-
cionals, especialment europeus, i en espais polítics com el Congrés dels Diputats, el 
Senat espanyols. Impulsar davant els organismes internacionals defensors dels drets 
humans la defensa dels drets lingüístics dels catalanoparlants.
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Esmena 11
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al 2.8

2.8. Elaborar un pla d’investigació, prevenció i tractament de la catalanofòbia 
i estudiar la viabilitat d’impuls d’una regulació legal específica i de tipificació com 
a delicte.

Esmena 12
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al 3.3

3.3. Impulsar la modificació de la Llei Orgànica del Poder judicial (art 231, 431, 
483, 521 i 530) perquè deixi de prioritzar la tramitació dels procediments en castellà 
sobre el català i perquè el personal de les oficines judicials que treballi a Catalunya 
hagi de conèixer el català, de manera que aquest coneixement sigui requisit per ac-
cedir a una plaça en oficines judicials.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC;  Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus
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4. Informació

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 els dispositius del Cos de Mossos 
d’Esquadra en cas de macrobotellots
354-00048/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marc Parés Franzi, del GP ECP (reg. 16035).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 30.09.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre els botellots massius i els fets delictius 
associats
354-00050/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units (reg. 
16116).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 30.09.2021.

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

Sol·licitud de compareixença de Gonzalo Boye Tuset, advocat, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la defensa 
i els intents de destruir l’entorn de l’expresident Carles Puigdemont
356-00192/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 14983).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 05.10.2021.
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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

Encàrrec del despatx de la consellera de la Presidència al conseller 
d’Empresa i Treball
330-00038/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 17129 / Coneixement: 06.10.2021

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera de la Presidència, els dies 4 i 5 d’octubre de 
2021, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Depar-
tament el conseller d’Empresa i Treball.

Ben cordialment,

Barcelona, 4 d’octubre de 2021
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament 
de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Juan Cristóbal Avilés García  
com a personal eventual del Parlament de Catalunya

El 15 d’abril de 2021 Juan Cristóbal Aviés García va ser nomenat assistent de la 
Vicepresidència Segona del Parlament com a personal eventual de la tretzena legis-
latura.

Atès que, el 5 d’octubre de 2021, s’ha produït la renúncia en el càrrec de l’auto-
ritat que el va proposar, de conformitat amb el que estableixen els apartats 3 i 5 de 
l’article 39 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 
i fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Juan Cristóbal Avilés García assistent de la Vicepresidència Segona 

del Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 5 d’octubre de 2021.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 

un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
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de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució de cessament i nou nomenament de personal eventual 
del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament i nou nomenament de Núria Pérez Llavero  
com a personal eventual del Parlament de Catalunya

El 12 de març de 2021 Núria Pérez Llavero va ser nomenada assessora de la Vice-
presidència Segona del Parlament com a personal eventual de la tretzena legislatura, 
i el 5 d’octubre de 2021 s’ha produït la renúncia en el càrrec de l’autoritat que la va 
proposar.

El 5 d’octubre de 2021, la vicepresidenta segona del Parlament ha proposat no-
menar Núria Pérez Llavero assessora de la Vicepresidència Segona del Parlament, 
com a personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em con-
fereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Núria Pérez Llavero assessora de la Vicepresidència Segona del Par-

lament, com a personal eventual, amb efectes del 5 d’octubre de 2021, i nomenar-la 
assessora de la Vicepresidència Segona del Parlament, com a personal eventual, 
amb efectes de la mateixa data.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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Jubilació d’un funcionari de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 05.10.2021

Secretaria General 
Pere Sol i Ordis, funcionari de carrera del Parlament, el 14 d’octubre de 2021, 

compleix l’edat determinada per la legislació de la funció pública per a ésser decla-
rat en la situació de jubilació.

De les dades que consten al seu expedient personal es desprèn que Pere Sol i 
Ordis compleix les condicions i els requisits per a causar drets passius de jubilació, 
d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 d’agost, 
sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat social.

Per això, d’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, fent ús de 
les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Declarar jubilat Pere Sol i Ordis, amb efectes del 15 d’octubre de 2021, i agrair-

li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 

recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la no-
tificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
La secretària general, Esther Andreu Fornós

Jubilació d’un funcionari de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 05.10.2021

Secretaria General 
Lluís Soler Soler, funcionari de carrera del Parlament, el 26 d’octubre de 2021, 

compleix l’edat determinada per la legislació de la funció pública per a ésser decla-
rat en la situació de jubilació.

De les dades que consten al seu expedient personal es desprèn que Lluís Soler 
Soler compleix les condicions i els requisits per a causar drets passius de jubilació, 
d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 d’agost, 
sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat social.

Per això, d’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, fent ús de 
les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament
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Acorda: 
Declarar jubilat Lluís Soler Soler, amb efectes del 27 d’octubre de 2021, i agrair-

li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la noti-
ficació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
La secretària general, Esther Andreu Fornós
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