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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

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

Retirada pel GP Cs (reg. 16239).
Coneixement: Mesa del Parlament, 05.10.2021.

2.10.25. Propostes de resolució
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

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

Ple del Parlament, sessió 14, tinguda el 07.10.2021, DSPC-P 23.
REBUIG DE L’ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL GRUP
PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 14, tinguda el 07.10.2021, DSPC-P 23.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 13.10.2021 al
15.10.2021).
Finiment del termini: 18.10.2021; 10:30 h.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei per a la derogació del Decret llei 1/2021,
pel qual es modifica la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i s’estableixen
mesures correctores per equilibrar la presència de dones i
homes
202-00020/13
PRESENTACIÓ: GP VOX
Reg. / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto del
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por el artículo 111.b del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley:
Proposición de ley para la Derogación del Decreto-ley 1/2021, por
el que se modifica la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la
Generalidad-Mossos d’Esquadra, y se establecen medidas correctoras
para equilibrar la presencia de mujeres y hombres
Exposición de motivos

El pasado 3 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña la Resolución 1147/XII del Parlamento de Cataluña, de validación del Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica la Ley 10/1994, de 11 de julio,
de la Policía de la Generalidad-Mossos d’Esquadra, y se establecen medidas correctoras para equilibrar la presencia de mujeres y hombres.
El Preámbulo del Decreto Ley indica que el objeto del mismo es establecer medidas urgentes para responder al desequilibrio entre mujeres y hombres actualmente
existente en el cuerpo de Mossos d’Esquadra.
3.01.01. Projectes de llei
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3.01.02. Proposicions de llei

El Decreto añade una nueva disposición transitoria (séptima) en la Ley 10/1994,
de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad - Mossos, que fija que, mientras no se
apruebe el plan de igualdad correspondiente, las convocatorias para acceder a las
diferentes categorías del cuerpo de Mossos establecerán que los empates de puntuación en el orden de clasificación de los aspirantes tienen que dirimir, como primer
criterio, dando preferencia a los candidatos del sexo menos representado cuando
éste no llegue al 40% de esa categoría.
En la exposición de motivos se explica que entre las medidas que pueden utilizarse para garantizar dicho equilibrio adecuado entre mujeres y hombres en la
fuerza de trabajo de las fuerzas policiales, hay que destacar especialmente «las que
se centran en los procesos de selección». Así, se establece que en las convocatorias
para acceder a las diferentes categorías del cuerpo de Mossos d’Esquadra se dé prioridad en los casos de empates de puntuación a los candidatos de sexo femenino, lo
que a todas luces coloca a los aspirantes a Mossos d’Esquadra de sexo masculino en
una posición de flagrante desventaja. Es un inaceptable atentado contra la igualdad
de los ciudadanos garantizada en la Constitución Española, contra los principios de
acceso a la función Pública, y supone un insulto al esfuerzo de los opositores a una
plaza de agente de policía.
El Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero vulnera el artículo 14 de la Constitución
Española que establece que «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.» También vulnera
el artículo 103 de la Constitución Española, en su artículo 3, que establece que «La
ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías
para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones».
La discriminación es bilateral: por un lado, se merma a aquellas mujeres que, por
sus méritos, y no por su sexo, tienen mayores posibilidades para acceder al puesto.
Por otro lado, se discrimina a los hombres, que, ante la disminución de plazas a las
que pueden optar, ven recortados sus derechos y posibilidades de acceso al cuerpo
de Mossos por el simple hecho de ser hombres.
Con las políticas de discriminación positiva que el Gobierno de la Generalidad
pretende imponer se corre el riesgo evidente de dejar a personas valiosas fuera de
los Cuerpos de Seguridad. Resulta a todas luces discriminatorio que una persona,
pese a reunir los méritos suficientes, se pueda quedar sin la posibilidad de obtener
una plaza por el mero hecho de ser hombre. Sin lugar a dudas, la política de igualdad
que ha impuesto el Gobierno de la Generalidad es más bien lo contrario: margina,
excluye y, por encima de todo, es injusta.
La discriminación positiva puede hacer que una mujer desempeñe un determinado cargo desmereciendo sus propias aptitudes para el puesto. De manera natural,
muchas mujeres optan a puestos de policía por su capacidad y su trabajo, y no es
necesario que nadie les ayude mediante medidas discriminatorias a conseguir un
puesto o un cargo de responsabilidad. Otorgarle un cargo a una mujer solo por el
hecho de serlo discrimina al hombre que podría merecerlo. Sin embargo, también
discrimina a todas las mujeres que forman parte del Cuerpo de Mossos y que obtuvieron la plaza tras superar con la nota requerida, las pruebas de aptitud técnica,
física, circuitos de agilidad, conocimientos lingüísticos, etc., sin necesidad de contar
con una medida que les otorgase preferencia en la selección. Las agentes quieren ser
valoradas por su talento, y no por disponer de mecanismos que beneficien su entrada
en el cuerpo por el hecho de ser mujeres mermando los derechos de otros aspirantes en una evidente desigualdad de condiciones.
Si se pretende favorecer la participación de las mujeres en el Cuerpo de Mossos
debería hacerse previamente un análisis interno de cuáles son los motivos de la falta
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de presencia femenina. Una vez detectados, se podrían plantear medidas que propicien el aumento de mujeres entre los agentes del cuerpo: políticas de conciliación
familiar, horarios laborales que posibiliten compaginar maternidad y trabajo, etc.
Al fin y al cabo, cada Cuerpo tiene unas necesidades internas que deben estudiarse
caso por caso para que, si resulta necesario, se produzca un cambio, una evolución;
no una revolución forzada por las cuotas.
Los costes de las políticas de cuotas y las políticas de discriminación positiva en
la adjudicación de plazas pueden acarrear consecuencias fatales durante el ejercicio
de las funciones de los agentes, cuando lo que realmente está en juego es la prevención y la seguridad de los ciudadanos. Los agentes, hombres y mujeres, deben ser
los mejores preparados tanto para las situaciones de riesgo a las que se van a tener
que enfrentar como a otras tareas de planificación policial que requieren una serie
de conocimientos y capacidades concretas. La principal premisa que debe guiar los
criterios de adjudicación de plazas de Mossos d’Esquadra debe ser la seguridad de
los ciudadanos y el bienestar y buen funcionamiento del Cuerpo, no la implantación
de un proyecto ideológico tendencioso.
El decreto, finalmente, no llega con el apoyo de profesionales del sector ni con el
sentir general de la sociedad. La modificación del plan de igualdad no ha sido bien
recibida ni por hombres ni por mujeres del sector, que entienden que lo que debe
prevalecer es la incorporación del mayor talento en toda la administración.
La medida ha generado un gran malestar entre el personal del Cuerpo de Mossos
d’Esquadra. Múltiples organizaciones sindicales como SAP-FEPOL han expresado
públicamente que dicha modificación ha sido llevada a cabo sin contar con los representantes de los agentes. También el sindicato independiente de los Mossos, USPAC,
ha criticado el decreto del Ejecutivo, y ha lamentado públicamente que la medida se
haya aprobado sin diálogo con los sindicatos.
Por los motivos expresados el Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña presenta la siguiente proposición de ley:
Proposición de ley para la derogación del Decreto-ley 1/2021, por
el que se modifica la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la
Generalidad-Mossos d’Esquadra, y se establecen medidas correctoras
para equilibrar la presencia de mujeres y hombres:
Artículo primero

Queda derogado el Decreto-ley 1/2021, por el que se modifica la Ley 10/1994,
de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad-Mossos d’Esquadra, y se establecen
medidas correctoras para equilibrar la presencia de mujeres y hombres.
Artículo segundo

Queda derogada la disposición transitoria séptima de Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad-Mossos d’Esquadra.
Disposición transitoria única

Esta ley se aplicará a todas las convocatorias de acceso al cuerpo de Mossos
d’Esquadra a partir de la entrada en vigor de la misma, incluyendo las convocatorias
que se encuentren en tramitación.
Disposición final: Entrada en vigor

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.
Palacio del Parlamento, 22 de julio de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
GP VOX

3.01.02. Proposicions de llei
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20.

Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir quatre membres de la Junta de Govern
de l’Institut Català Internacional per la Pau
284-00003/13
PROPOSTES DE CANDIDATS
Reg. 17128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021
GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS
PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR, (REG. 17128)

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, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 179.1 del Reglament del Parlament, proposen com a membres de la Junta de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau, amb relació al Procediment per a elegir quatre membres de
la Junta de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau (tram. 284-00003/12).
– Xavier Masllorens
– Nour Salameh
– Óscar Mateas
– Remei Sipi
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG, portaveus

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la permissivitat amb què es reprodueixen
atacs a les forces i cossos de seguretat de l’Estat
250-00319/13
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 16069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

A la Mesa del Parlamento

Ignacio Martín Blanco, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la permisividad con la que se reproducen ataques a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Durante los últimos años y, de forma reiterada y sistemática, desde el inicio de la
deriva separatista del Govern de la Generalitat, se han venido produciendo diversos
3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
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episodios de acoso, en ocasiones violento, contra dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Muchos de estos episodios han coincidido con la celebración, permitida por la autoridad gubernativa, de manifestaciones convocadas por
diversos motivos, con un único denominador común: las entidades convocantes están
encuadradas y apoyadas por los partidos separatistas que gobiernan esta comunidad
autónoma.
Estos episodios de acoso también se han producido con ocasión de concentraciones, manifestaciones y algaradas, de carácter violento, que no han contado con
la autorización gubernativa. En este sentido, cabe resaltar los incidentes de extrema
violencia que se vivieron en la ciudad de Barcelona y en otras localidades catalanas durante varias jornadas consecutivas del mes de octubre de 2019, en las que la
violencia callejera desatada llegó a contar con el apoyo tácito de miembros de este
Parlamento. En esas tristes jornadas, como en otras de parecida gravedad, el objetivo principal de los violentos eran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se vieron
obligadas a desplegar sus unidades antidisturbios y actuar en defensa de la seguridad ciudadana y para mantener el orden público. El triste balance de esas algaradas,
de todos conocido, se saldó con muchos agentes heridos, varios de ellos de suma
gravedad.
Esta tendencia de considerar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
incluyendo a los Mossos d’Esquadra, como objetivos de los violentos, que habitualmente se amparan en la celebración de concentraciones o manifestaciones de índole
separatista, autorizadas por la autoridad gubernativa, sigue vigente. Así, el pasado
11 de septiembre, el Departamento de Interior de la Generalitat autorizó una manifestación convocada por la autodenominada Asamblea Nacional Catalana, grupo
separatista íntimamente ligado a los partidos que dan apoyo al Govern de la Generalitat, que debía discurrir por la Vía Layetana de Barcelona. Como era de esperar,
tras la ya habitual ceremonia de acoso a los agentes de la Policía Nacional ante el
edificio de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, también actuaron los violentos arrojando todo tipo de objetos, incluyendo barras de hierro, pintura y artilugios
incendiarios, contra los agentes que protegían las instalaciones, tanto de la Policía
Nacional como del Cuerpo de Mossos d’Esquadra.
Es obligación de todo gobierno democrático mantener la seguridad ciudadana
y el orden público frente a las actitudes violentas de quienes pretenden subvertir,
por medios ilegítimos, el ordenamiento democrático. Cualquier gobierno que quiera llamarse democrático, tiene que proteger y salvaguardar la integridad física y
moral de los servidores públicos que tienen a su cargo el uso legítimo de la fuerza,
en el marco de la legislación democrática, para mantener la seguridad ciudadana
y el orden público frente a los que pretenden alterarlo de forma ilegal, ilegítima y
sistemática.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

1) El Parlamento de Cataluña manifiesta su respeto, agradecimiento y apoyo a
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan sus
servicios en Cataluña, reconociendo la importancia de su labor en el mantenimiento
de la seguridad pública y en la lucha contra la delincuencia.
2) El Parlamento de Cataluña condena la actuación de los grupos violentos organizados que, de forma reiterada e ilegítima, acosan o atacan las dependencias policiales, en ocasiones amparándose en la celebración de concentraciones o manifestaciones permitidas por la autoridad gubernativa.
3) El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat y, de forma específica, al Consejero de Interior, a no relativizar y restar importancia a la actuación ilegítima, ilegal y violenta de grupos organizados contra dependencias policiales, como, por desgracia, ha hecho el propio consejero con unas desafortunadas
3.10.25. Propostes de resolució
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declaraciones públicas tras el último ataque a la Jefatura Superior de Policía de
Cataluña.
4) El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a revisar los procedimientos de autorización de manifestaciones y concentraciones públicas para
evitar que los itinerarios autorizados faciliten el acoso y los ataques a dependencias
policiales, desautorizando los recorridos que pasen frente a edificios e instalaciones
especialmente sensibles, como es el caso de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.
Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la unitat de mercat
250-00320/13
PRESENTACIÓ: GP VOX
Reg. 16189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto
del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución relativa a la unidad de mercado, para que sea sustanciada ante la Comissió
d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La unidad de mercado constituye un principio económico esencial para el funcionamiento competitivo de la economía española. El principio de unidad de mercado tiene su reflejo en el artículo 139 de la Constitución que expresamente impide
adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el
territorio español.
La fragmentación subsiste en el mercado español, lo que se traduce en un elevado coste que dificulta de forma considerable la actividad de las empresas. La necesidad de eliminar este coste, así como los obstáculos y trabas derivados del crecimiento de la regulación regional y local ha sido una de las principales demandas que los
operadores económicos han venido trasladando en los últimos años.
Esta fragmentación del mercado nacional dificulta la competencia efectiva e impide aprovechar las economías de escala que ofrece operar en un mercado de mayores dimensiones, lo que desincentiva la inversión y, en definitiva, reduce la productividad, la competitividad, el crecimiento económico y el empleo, con el importante
coste económico que supone en términos de prosperidad, empleo y bienestar de los
ciudadanos.
Es importante la unidad de mercado en España para crear un entorno mucho
más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos
de productividad y costes, en favor de la creación de empleo y de crecimiento, y en
beneficio último de los consumidores y usuarios que tendrán un mayor acceso a productos y servicios de calidad.
Diferencias de fiscalidad, variopintas exigencias burocráticas autonómicas, exigencias lingüísticas y dispares condicionamientos técnicos entre regiones españolas suponen un lastre y un coste notable para las empresas catalanas y del resto de
España.
3.10.25. Propostes de resolució
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
Primero. Difundir y promover los principios de unidad de mercado español.
Segundo. Desarrollar una política legislativa que tenga en cuenta principios
como la necesidad y proporcionalidad, la simplificación, la no discriminación y la
eficacia nacional.
Tercero. Apoyar decididamente que los agentes económicos puedan ejercer su
actividad en toda España desde el momento en que esté legalmente establecido en
un lugar del territorio nacional, respetando así el principio de no discriminación por
razón del lugar de establecimiento.
Cuarto. No generar un exceso de regulación o duplicidades y garantizar que la
concurrencia de varias autoridades en un procedimiento no implica mayores cargas
administrativas para el operador que las que se generarían con la intervención de
una única autoridad.
Quinto. Participar activamente en el Consejo de Unidad de Mercado de España
defendiendo los principios antes señalados.
Palacio del Parlamento, 28 de septiembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto
GP VOX

Proposta de resolució sobre el canal Segarra-Garrigues
250-00321/13
PRESENTACIÓ: GP VOX
Reg. 16190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución relativa al canal Segarra-Garrigues, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Món Rural, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El Sistema Segarra-Garrigues es el proyecto hidráulico más importante hecho
en Cataluña que está convirtiendo una gran parte de los actuales cultivos de secano
de la provincia de Lérida en cultivos de regadío. Su construcción permitiría regar
70.000 nuevas hectáreas de las comarcas del Urgell, el Pla d’Urgell, la Segarra, la
Noguera, les Garrigues y el Segrià, con una larga tradición agrícola, en gran parte
de secano, donde habitan más de 350.000 personas, a partir del incremento de la
capacidad de regulación del río Segre proporcionado por el embalse de Rialb y por
el futuro embalse del Albagés. También permitía la introducción de nuevos cultivos
más rentables, motivados por la introducción del riego, propiciará la instalación de
nuevas empresas y la creación de numerosos puestos de trabajo que redundaran en
un mayor beneficio económico.
Más de 16.000 regantes de la zona que en estos momentos explotan unos recursos naturales con una baja productividad per falta de agua, se empiezan a beneficiar
del regadío.
El Sistema Segarra-Garrigues es un proyecto con una larga trayectoria histórica, pero es a partir del año 1999 cuando recibe el impulso definitivo con la firma
3.10.25. Propostes de resolució
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de los Protocolos de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Natural y Marino del Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. La fecha de
finalización prevista era el año 2013.
En la actualidad, ya está construida el 95% de la infraestructura primaria, pero
queda por culminar la red secundaria del riego que deben pagar los agricultores y la
Generalitat de Cataluña. A la falta de liderazgo, compromiso político y presupuestario de la Generalitat de Cataluña están retrasando vergonzosamente los plazos de terminación del canal. Según indica el Plan Económico para infraestructuras de regadío, su horizonte de finalización es ahora el año 2032, 19 años después de lo previsto.
Así pues, más de dos décadas después de su puesta en marcha podemos afirmar
con toda rotundidad que el canal está siendo claramente infrautilizado y está muy
lejos de cumplir con los objetivos por los que se impulsó su construcción. De las
70.000 hectáreas que pretendía regar, a fecha de hoy sólo unas 10.000 se están aprovechando de la infraestructura.
Algunos agricultores por falta de relevo generacional o de liquidez no tienen interés en invertir en llevar el agua a sus fincas. La Generalitat solo avanza obras en
las zonas en las que se han comprometido los propietarios que sumen un 60% de
la tierra. La consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha reconocido públicamente su escasa disponibilidad presupuestaria para la finalización de esta obra. El
presidente de los regantes lamentó recientemente que «al Govern parece que no le
interesa demasiado la agricultura y está más por temas medioambientales que por
la producción agrícola».
A estas cuestiones hay que añadirle el problema derivado de las restricciones
ambientales que ha impuesto la Unión Europea. Se ha «encarecido» el canal tras
las recientes limitaciones de riego en unas 20.000 hectáreas, no contempladas en el
momento de diseño y construcción del canal Segarra-Garrigues.
El indiscutible retraso en la puesta en la finalización de las obras previstas del
canal son un lastre para el desarrollo de la agricultura de Cataluña. Urge poner en
marcha iniciativas que puedan permitir a los regantes y a las comunidades de regantes lograr una mejora integral en los regadíos, tanto desde el punto de vista de
ahorro energético, como de eficiencia en el uso del agua.
El regadío es imprescindible para el desarrollo de la agricultura porque permite
aumentar la productividad, cambiar cosechas y reducir la incertidumbre de las malas cosechas por la sequía. El hecho de que un territorio disponga de agua sirve de
motor para muchas otras actividades económicas, facilita su desarrollo y fija su población, contribuyendo así al equilibrio territorial y social la región.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
Primero. Adoptar las medidas oportunas para modernizar y finalizar las obras
pendientes del canal Segarra-Garrigues en un plazo no superior a cinco años.
Segundo. Priorizar el abastecimiento de agua para mejorar la capacidad productiva y la competitividad de las explotaciones agrarias, favoreciendo la incorporación
de jóvenes.
Tercero. Fomentar el empleo directo agrícola y en las industrias auxiliares, la
diversificación de la actividad agraria, permitiendo así la fijación de la población en
el territorio.
Palacio del Parlamento, 28 de septiembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto;
Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el control de la sobreabundància
de conills
250-00322/13
PRESENTACIÓ: GP VOX
Reg. 16191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el control de la sobreabundancia de conejos, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Desde hace años el sector agrícola catalán sufre una sobreabundancia de conejos
de bosque. En concreto, en diversas zonas de Lérida –Urgell, Pla d’Urgell, La Segarra, Segrià, La Noguera y Les Garrigues– los agricultores han denunciado cómo la
acción del conejo ha provocado pérdidas irreversibles y cuantiosas.
Diversos medios de comunicación regionales se han hecho eco de cómo la alta
densidad de población del conejo está llevando a los agricultores a una situación
económicamente insostenible. Su acción roedora ha afectado hasta el 90% del cultivo del cereal en algunos terrenos y también ha ocasionado daños severos en olivos,
almendros y árboles frutales.
Los agricultores han tratado de paliar los efectos con medidas como la instalación de materiales protectores alrededor del tronco de los árboles, el vallado de fincas, incluso batidas nocturnas, pero nada de eso ha conseguido frenar los perjuicios
que ocasionan los conejos.
Ante las incesantes demandas de emergencia cinegética, el Departamento de
Agricultura solo ha planteado medidas insuficientes y reactivas. A modo de ejemplo, en el año 2018 ordenó realizar una prueba piloto donde agentes rurales llevaron
a cabo batidas para reducir la población de conejos que no lograron el control total
de la especie.
Por si fuera poco, con la llegada de la pandemia en el año 2020 y el consiguiente confinamiento, los ataques a cultivos se multiplicaron y los agricultores tuvieron
que pedir que se realizaran nuevas batidas para acabar con la alta densidad de población de conejos.
Actualmente, la Federación Catalana de Caza asegura que están colapsados y
que ni las batidas extraordinarias, ni la ampliación de plazo de caza que ha habilitado el Departamento de Agricultura, ni las cacerías nocturnas han logrado contenerla. Piden que se regule la actividad cinegética como medida de control de la fauna
para mantener el equilibrio de la biodiversidad.
La Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras
y del sector público, en la disposición vigésimo tercera, permite a los directores de
los servicios territoriales del Departamento competente en materia de caza declarar
la emergencia cinegética en una determinada comarca o ámbito territorial cuando
se produzca una abundancia de individuos de una especie cinegética o no protegida
que resulte peligrosa o nociva para las personas o para evitar los daños a la agricultura, la ganadería, los terrenos forestales, las especies protegidas o la caza.
Es indispensable que el Departament d’Agricultura active los mecanismos necesarios para controlar la especie de una vez por todas, resarcir los daños provocados
a agricultores, evitar que se produzcan nuevos ataques a cultivos y dejar de condenar a la caza y considerarla como una actividad indispensable para el equilibrio del
ecosistema catalán.
3.10.25. Propostes de resolució
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
Primero. Requerir al Director de los Servicios Territoriales de Lérida del Departamento de Agricultura que lleve a cabo las actuaciones pertinentes para declarar la
emergencia cinegética.
Segundo. Establecer un Plan de Control de la Fauna Salvaje y de Erradicación y
Control de las Plagas que incluya medidas como:
a. Llevar a cabo un censo exhaustivo de las especies más invasoras de los cultivos y terrenos agrícolas.
b. Dotar un numeroso grupo especial de Agentes Rurales de Captura de Animales para la caza de la fauna salvaje.
c. Autorizar a productores agrarios que puedan colocar jaulas en los terrenos de
sus propiedades.
d. Facilitar la caza nocturna con vehículos particulares a los agricultores en sus
fincas.
e. Facilitar o subvencionar a los agricultores la instalación de redes, pastores
eléctricos y jaulas trampa.
f. Establecer ayudas para instalar posaderos de rapaces para favorecer la presencia de rapaces en zonas donde no hay árboles.
Tercero. Elaborar un plan de daños para agricultores que han sufrido pérdidas en
cultivos por la sobreabundancia de conejos.
Cuarto. Aprovechar los conejos abatidos y donarlos a entidades sin ánimo de lucro para que sirvan como alimento.
Palacio del Parlamento, 28 de septiembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto;
Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre la realització d’un estudi del sistema de
seguretat social sobre la base de la recomanació primera del Pacte
de Toledo
250-00323/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 16258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la realització d’un estudi sobre el sistema de Seguretat Social en base a la
Recomanació 1ª del Pacte de Toledo, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Drets Socials, amb el text següent:
Exposició de motius

El sistema de Seguretat social ha estat i és un instrument de protecció de les persones en moments d’adversitat, com quan perden l’ocupació, pateixen un accident o malaltia, o quan finalitzen la seva vida professional i requereixen tenir ingressos suficients.
El sistema de Seguretat Social exerceix de catalitzador del benestar de les persones, de l’economia i de la cohesió social. De les persones i de la cohesió social ja
que és un element emancipador que genera seguretat, autonomia i capacitat per a
desenvolupar el seu projecte vital.
3.10.25. Propostes de resolució

15

BOPC 127
11 d’octubre de 2021

3.10.25. Propostes de resolució

I econòmicament perquè a ningú escapa l’important pes tant en els ingressos
com en la despesa sobre els Pressupostos Generals de l’Estat. Concretament, la despesa és del 42,1%. O, quan ens referim al Fons de Reserva o «guardiola de les pensions», dotat dels excedents de les cotitzacions, arribant a més de 67.000 M€ en 2011
i que va ser un gran actiu econòmic.
Des de fa dècades i de manera periòdica, es qüestiona tant la solvència com la
viabilitat del sistema. Els atacs directes alertant de la seva feblesa des de determinats sectors són habituals en el dia a dia. En qualsevol cas, i si bé les pensions han
deixat de ser una preocupació per als espanyols, segons indica el CIS de maig de
2021, la veritat és que es tracta d’una qüestió que no deixa indiferent a ningú. Ni a
majors, ni a joves, ni a les persones treballadores, especialment a les dones, persones amb discapacitat o migrants. Les pensions preocupen a tota la ciutadania.
Cada vegada que s’ha qüestionat el sistema de Seguretat Social, els i les socialistes han afirmat de manera rotunda i reiterada que aquest és sostenible –a curt, mitjà
i llarg termini– si s’adopten les mesures adequades que portin al seu equilibri. De
fet, aquest va ser el compromís de l’actual president del Govern, Pedro Sánchez, en
2018 quan va presentar la seva proposta de reforma per a la sostenibilitat de les pensions. I aquest és el camí iniciat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a
2021 així com l’actual reforma de pensions –que es troba en tràmit parlamentari– i
que recull part de les Recomanacions contingudes en l’Informe d’Avaluació i Reforma del Pacte de Toledo, així com és fruit del diàleg social.
El Pacte de Toledo, en les seves Recomanacions aprovades el passat 19 de novembre de 2020, orienten al Govern cap a la necessitat de fer sostenible el sistema,
alhora que creïble i que generi confiança en la ciutadania. I això davant la desconfiança assentada en una part de la ciutadania i dels agents econòmics sobre la seva
viabilitat que sembra incertesa en el propi sistema i que és necessari eliminar.
I aquesta certitud ha d’assentar-se, entre altres elements, en la transparència. En
aquest objectiu, es fa necessari que les ciutadanes i els ciutadans tinguin coneixement sobre com ha funcionat el sistema al llarg de la seva història i, especialment,
a què s’han destinat els seus recursos. Més d’una vegada s’ha fet creure, de forma
interessada, que les cotitzacions de les persones treballadores s’han destinat a fins
diferents als que estaven legalment prescrits.
Al llarg de més de 40 anys el sistema de protecció social ha estat la columna
vertebral del sistema de benestar. I per això, el grup parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, recollint la inquietud i la incertesa artificialment generada, considera
essencial donar una imatge fidel, tal com recomana el Pacte de Toledo en la Recomanació 1a relativa a la «Consolidació de la separació de fonts i restabliment de
l’equilibri financer», que assenyala el següent:
«[...] L’assumpció progressiva per l’Estat d’aquesta relació de despeses
–que impròpiament financen les cotitzacions socials– ha d’implicar la modificació de l’article 109 de la Llei General de la Seguretat Social i ha d’ajustar-se a un calendari que permeti acabar amb el dèficit financer de la Seguretat Social i amb la política de préstecs del sistema en un termini breu de
temps que no podrà excedir de l’any 2023. D’aquesta manera, s’obtindrà un
diagnòstic precís de la situació financera del sistema i amb això es contribuirà de manera decisiva a rebaixar l’alarma que les actuals dificultats financeres han generat i, en el llarg termini, a reforçar la seva sostenibilitat. La Comissió considera fonamental que la ciutadania tingui una imatge fidedigna de
la situació de la Seguretat Social a partir del coneixement precís del decisiu
paper que ha exercit en la construcció de les institucions del nostre Estat de
benestar. Per això ha d’elaborar-se un estudi que reflecteixi en quina mesura
les cotitzacions socials van assumir durant anys el pes del finançament d’altres polítiques de l’Estat. A l’efecte de quantificar aquesta formidable aportació hem de remetre’ns a les dades que ofereix el Tribunal de Comptes en el
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seu Informe de fiscalització sobre l’evolució economicofinancera, patrimonial
i pressupostària del sistema de la Seguretat Social a 31 de desembre de 2018
[...]».
I contínua dient:
«[...] Si les cotitzacions s’haguessin limitat a finançar prestacions de naturalesa estrictament contributiva, s’haurien evitat dos problemes: En primer
lloc, les tensions generades per la sobrecàrrega de les cotitzacions han encoratjat un fals conflicte intergeneracional que oculta que, durant anys, els excedents del sistema es van utilitzar per a finançar altres polítiques socials i el
desenvolupament del propi sistema de l’Estat del Benestar. En segon lloc, el
desequilibri pressupostari ha derivat en la concessió de préstecs de l’Estat a
la Seguretat Social, quan les reserves financeres del sistema haurien estat suficients per a cobrir les prestacions contributives. Això ha generat una imatge
distorsionada de desequilibri del sistema, generant alarmisme i incertesa als
pensionistes i al conjunt de la població [...]».
Sobre la base del contingut de la Recomanació anterior, es presenta aquesta
iniciativa parlamentària, amb la finalitat de generar certitud i confiança, donant a
conèixer com el sistema de la Seguretat Social ha estat capaç de construir un ampli
mecanisme per a donar a protecció a les persones i ho continuarà sent.
Els i les socialistes ens dirigim a treballadors i treballadores, joves, persones
amb discapacitat i també a les persones que han migrat del seu país i, per descomptat, als majors. A tots ells va dirigida aquesta iniciativa, amb la intenció que
tota la ciutadania tingui un coneixement exacte, puntual i fidel sobre l’evolució
economicofinancera de la Seguretat Social en les últimes dècades i la seva situació actual.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar el Govern d’Espanya a realitzar un estudi, per part de la Intervenció General de la Seguretat Social, que sigui
posteriorment avaluat pel Tribunal de Comptes i remès a la Comissió de Seguiment
i Avaluació del Pacte de Toledo, en els termes que estableix la Recomanació 1ª del
Pacte de Toledo, en la seva reformulació de l’any 2020.
Palau del Parlament, 28 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP
PSC-Units

Proposta de resolució de suport al manteniment del monument
a la batalla de l’Ebre de Tortosa
250-00324/13
PRESENTACIÓ: GP VOX
Reg. 16362 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución en apoyo del mantenimiento del Monumento a la batalla del Ebro de Tortosa, para que sea sustanciada ante la Comissió de
Justícia, con el siguiente texto:
3.10.25. Propostes de resolució
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Exposición de motivos

El Monumento a la batalla del Ebro –también conocido como monolito en homenaje a los muertos de la batalla del Ebro– obra del escultor catalán Lluis Maria
Saumells, surgió como una escultura apolítica, un homenaje en recuerdo de todos
los fallecidos en la citada batalla que tuvo lugar en tierras del Ebro, la más cruenta
y duradera de la Guerra Civil. Se trata de una pieza artística de incalculable valor y
realizada por un escultor reconocido internacionalmente.
Prueba de ello es la reseña que hacía el periódico La Vanguardia en fechas próximas a su inauguración en la que textualmente se indicaba con un lenguaje muy propio de la época: «Tortosa: El monumento a los caídos en la batalla del Ebro, homenaje de paz y de concordia» y continuaba: «Emplazado en el centro del caudaloso
río a su paso por la ciudad, es un tributo póstumo a quienes, en un bando o en otro,
inmolaron su vida por la Patria».

El obelisco conmemorativo está incorporado al paisaje de la ciudad y es una obra de
un innegable valor artístico y arquitectónico, como prueba el hecho de que se encuentra incluido en el inventario de bienes del Catálogo del Patrimonio Cultural de la Generalitat de Cataluña, como puede observarse en la web del Departament de Cultura:
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/FitxaGeneral?index=0&consulta=MSUxK21vb nVtZW50IGd1ZXJyYSBjaXZpbCB0b3J0b3NhJTIrLTEl&codi=13461
Por otro lado, existe una manifiesta transversalidad entre las fuerzas políticas locales en la defensa del monumento, sobre el que, además, se realizó una consulta
popular el 28 de mayo de 2016. El resultado fue de un 68,36% de los vecinos a favor
de mantener el monumento. La participación fue del 29,3% (8.464 personas). De las
28.466 personas con derecho a voto, votaron la opción A (retirarlo) un 31,25% (2.631
votos), y la opción B (mantenerlo) un 68,36% (5.755 votos). El Col·lectiu per la reinterpretació del monument de la Batalla de l’Ebre (Corembe) y la Asociación Torto3.10.25. Propostes de resolució
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sins pel monument lamentan que se haya impuesto la demolición y retirada del monumento sin respetar el resultado de la consulta ciudadana del año 2016. Las entidades
recuerdan que la consulta y las dos preguntas del 2016 fueron consensuadas por la
«gran mayoría» de los grupos políticos que hoy integran el Ayuntamiento. El portavoz de Corembe, Josep Otero, ha recordado que algunos de los concejales se comprometieron entonces «personalmente» a respetar el resultado. El actual portavoz de
ERC en el municipio de Tortosa, Sr. Xavier Faura, en declaraciones a la cadena SER
anteriores a su vida política manifestó textualmente: «Jo sóc partidari de no tocar-lo
[...]. És com si ens carguéssem un Arc de Triomf perque no compartim la victòria
dels romans». Además, en la moción municipal que tuvo lugar para que se respetara
el resultado de la consulta popular favorable al mantenimiento del Monumento, Junts
–partido al que pertenece la actual Consejera de Justicia– se abstuvo. Ello se pone de
manifiesto en aras a exigir de la Generalitat coherencia y seriedad en el tratamiento
del patrimonio artístico y cultural catalán y no un sectarismo alarmante.
Finalmente, conviene indicar que «la grandesa d’un poble no només es mesura
pel que hagi fet, sinó també per allò que hagi sabut conservar», so riesgo de parecerse al régimen talibán, que prefirió bombardear los Budas de Bamiyan –unas
estatuas imponentes de Buda consideradas una maravilla del mundo y ubicadas en
Afganistán– por considerarlos contrarios a su moral. El Monumento debe conservarse porque se erigió en memoria de la batalla del Ebro y de los fallecidos en la
misma y forma parte de nuestra Historia.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:
– Mantener y conservar como parte de su patrimonio y de la Historia reciente de
España el Monumento a la Batalla del Ebro de Tortosa, como homenaje a los muertos de dicha contienda.
Palacio del Parlamento, 29 de septiembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto;
Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre l’Escola Eladi Homs, de Valls
250-00325/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 16751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’escola Eladi Homs de Valls,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent:
Exposició de motius

L’escola Eladi Homs de Valls fou inaugurada el curs 1985-1986 com a escola
d’integració, amb la funció d’atendre la població escolar d’educació infantil i primària del barri on s’ubica i, alhora, nens i nenes amb necessitats educatives especials
de Valls i de la comarca de l’Alt Camp.
El Decret 205/1988 de 19 de juliol, possibilità que l’escola pública Eladi Homs
es transformés en Centre Experimental de Règim Especial en Integració Esco3.10.25. Propostes de resolució
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lar (CERE) i esdevingués una escola referent en l’atenció a la diversitat a Catalunya. Només tres escoles a Catalunya tenien aquesta consideració, per tant, un caràcter
excepcional que en aquell moment es va valorar i que avui no es pot passar per alt.
El curs 2000-2001, el Departament d’Educació suprimí el règim especial en integració escolar (CERE), però l’Eladi Homs va seguir desenvolupant el seu projecte
pedagògic en favor de la inclusió escolar.
A l’inici del seu funcionament, l’escola comptava amb dues unitats de preescolar
(P4 i P5), dues de cicle inicial d’EGB (1r i 2n) i dues unitats d’educació especial. De
manera progressiva, cada curs escolar va anar augmentant el nombre d’aules, fins a
completar el nombre d’unitats d’EGB i obrir l’aula de P3.
Amb el desplegament de la LOGSE i des de l’entrada en vigor de l’Educació Primària, l’escola acull alumnat des dels 3 fins als 12 (14) anys.
Durant el curs 2003-04 començà el procés de canvi organitzatiu i metodològic de
convertir les UEE (unitats d’educació especial) en USEE (unitats de suport a l’educació especial). Amb el Decret 150/2017, les USEE es transformen en SIEI (suports
intensius a l’escolarització inclusiva).
Fins a l’actual curs, l’escola comptava amb 5 SIEI i enguany el Departament n’ha
reduït un, tot i que la complexitat i necessitats dels alumnes de l’escola no s’ha reduït, sinó que fins i tot ha incrementat. També s’han reduït, en els últims cursos els
recursos de logopeda i fisioterapeuta que l’alumnat necessita diàriament.
L’escola no està classificada pel Departament com un centre educatiu d’alta complexitat, tot i que per les característiques de gran part de l’alumnat, ho és. Però el fet
de no estar classificada com d’alta complexitat, fa que no pugui disposar dels recursos humans i materials que li correspondrien.
Tal com hem pogut constatar, a més de les necessitats de serveis i de personal, hi
ha necessitats evidents d’espai. Per les característiques amb les que va néixer l’Escola
Eladi Homs, com a escola d’integració, tenia unes aules reduïdes, ja que els alumnes
als què havien de donar cabuda eren pocs, respecte als què ara han d’atendre. Per tant,
falten espais necessaris per l’alumnat al qual s’atén a l’actualitat, i a més les instal·lacions existents estan en condicions molt precàries, tot i el manteniment municipal.
Finalment, apuntar que fa molts anys que es van instal·lar dos barracots provisionals, per donar cabuda a dues aules (una que comparteix espai amb la biblioteca),
els quals s’han convertit a hores d’ara en espais permanents, amb la incomoditat que
això provoca tan als alumnes com al professorat del Centre que els han d’utilitzar.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Considerar el caràcter singular de l’Escola Eladi Homs, pel seu origen i per les
característiques de l’alumnat que atén també actualment. I que d’acord amb aquest
caràcter singular es busqui l’instrument i els recursos per dotar de la plantilla necessària per poder atendre les necessitats dels i les alumnes. Dotar a l’escola d’un fisioterapeuta i logopeda que donin servei diari
2. Incrementar els SIEI necessaris per tal d’atendre correctament i digna la complexitat i el grau de discapacitat de gran part de l’alumnat que atén.
3. Elaborar en el termini de tres mesos, un informe de les deficiències de les instal·lacions de l’escola.
4. Davant de les deficiències evidents del centre (banys, sistema antiincendis, tancaments, barracots...) consignar partida pressupostària per encarregar l’informe per
poder dur a terme les obres necessàries.
Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portável; Esther Niubó Cidoncha, Rosa Maria Ibarra Ollé,
diputades, GP PSC-Units
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la convocatòria de les direccions
del Museu d’Història de Catalunya i del Museu d’Arqueologia
de Catalunya
250-00326/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 16756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la
convocatòria de les direccions del Museu d’Història de Catalunya i del Museu d’Arqueologia de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent:
Exposició de motius

L’any 2011 es va crear per llei l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, que es
va posar en marxa l’1 de gener de 2014.
El procés legislatiu per crear aquest organisme fou molt opac i atzarós, ja que la
seva creació no va seguir un tràmit normal, amb el corresponent debat parlamentari
i social, sinó que va derivar de diverses lleis òmnibus. Així, aquest organisme no disposa d’una llei específica, sinó que es va crear, com una mesura més, en el marc de
la llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, amb rellevants esmenes
que s’hi van incorporar poc després mitjançant la llei 11/2011, del 29 de desembre,
de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa. L’organisme encara hauria de patir noves reformes legislatives, posteriorment, mitjançant les
corresponents lleis d’acompanyament dels pressupostos dels anys 2014, 2015 i 2017.
L’article 73 quater, apartat 2, de la llei 7/2011 estableix el següent:
«2. Els equipaments gestionats per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural disposen d’una direcció determinada per un procés de selecció públic
amb criteris de professionalitat, transparència, mèrits i capacitat».
L’any 2014 l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural va convocar i substanciar
les direccions de quatre dels museus que gestiona: primerament, les del Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i el
Museu d’Art de Girona (REF. ACdPC/022/2014), i poc després, la del Museu d’Història de Catalunya (REF. ACdPC/027/2014). L’any 2016 va convocar i substanciar
(ja al 2017) la direcció del cinquè museu, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (REF. ACdPC/017/2016).
En tots els procediments esmentats es van seguir raonablement els principis esmentats a l’article citat, amb concursos oberts i lliures i transparents, amb avaluació
de CV, presentació de projectes i tribunals d’experts externs, així com el que disposen els estatuts de l’agència (decret 198/2013, de 23 de juliol)
Però l’any 2017 es va produir la vacant de la direcció del Museu d’Història de
Catalunya, al ser nomenat el seu director, que havia guanyat el concurs de 2014, Director General del Patrimoni Cultural.
L’any 2018 es va produir la vacant de la direcció del Museu d’Arqueologia de
Catalunya, al ser nomenat el seu director (que havia guanyat el concurs de 2014) Director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural,
En ambdós casos es van fer dos nomenaments provisionals, per cobrir interinament les dues direccions vacants, i posteriorment, es van ratificar mitjançant concursos interns (2017 MHC i 2018 MAC) convocats per cobrir aquestes vacants, i
mentre no es convocava la provisió definitiva d’acord amb la llei. En aquest concursos, en teoria provisionals, només es podia presentar personal funcionari o laboral
de la Generalitat, contravenint per tant la literalitat de l’article de la llei esmentada,
3.10.25. Propostes de resolució
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això és, un procés de selecció públic amb criteris de professionalitat, transparència,
mèrits i capacitat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar formalment, mitjançant
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, i en el termini de tres mesos, les direccions del
Museu d’Història de Catalunya i del Museu d’Arqueologia de Catalunya, d’acord
amb els principis establers per l’art. 73 quater 2 de la llei 7/2011 que crea l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, d’acord amb els estatuts de l’agència (decret
198/2013, de 23 de juliol), i d’acord amb les bases i els procediments de la convocatòria realitzada per a ambdós llocs l’any 2014.
Palau del Parlament, 21 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rocio Garcia Pérez, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’execució de determinades mesures i
actuacions establertes en la legislació relativa a l’Agència Catalana
del Patrimoni Cultural
250-00327/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 16757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la
execució de determinades mesures i actuacions previstes en la llei de creació de
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i/o en els seus estatuts, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent:
Exposició de motius

L’any 2011 es va crear per llei l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, que es
va posar en marxa l’1 de gener de 2014.
El procés legislatiu per crear aquest organisme fou molt opac i atzarós, ja que la
seva creació no va seguir un tràmit normal, amb el corresponent debat parlamentari
i social, sinó que va derivar de diverses lleis òmnibus. Així, aquest organisme no
disposa d’una llei específica, sinó que es va crear, com una mesura més, en el marc
de la llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, amb rellevants esmenes que s’hi van incorporar poc després mitjançant la llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa.
L’organisme encara hauria de patir noves reformes legislatives, posteriorment, mitjançant les corresponents lleis d’acompanyament dels pressupostos dels anys 2014,
2015 i 2017.
Els estatuts de l’agència van ser aprovats per decret 198/2013, de 23 de juliol. La
llei, en vigor de 2011, i després de 10 anys de vigència, estableix un conjunt d’actuacions i mesures que no han estat executades o desplegades. Una d’elles es la aprovació d’un contracte programa (article 74 de la llei 7/2011), de caràcter quadriennal
segons els estatuts, a establir entre l’Agència i el Departament de Cultura. Aquest
contracte programa no s’ha formalitzat ni dut a terme.
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La llei (article 73 quater 4, de la llei 7/2011, modificada per la llei 11/2011) també obliga als dos museus nacionals integrats a l’Agència, el Museu d’Arqueologia
de Catalunya i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a disposar d’un
òrgan de govern propi (consell rector, segons els estatuts), amb representació dels
sectors professionals, acadèmics i universitaris relacionats amb la temàtica del museu i representants dels territoris on el museu mantingui seus o seccions. Tot i que
darrerament s’han nomenat els corresponents representants, els dos òrgans no s’han
constituït mai.
La llei (article 73 quater 5, de la llei 7/2011, modificada per la llei 11/2011) també permet (tot i que no obliga) als tres museus restants gestionats per l’Agència, el
Museu d’Història de Catalunya, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i el
Museu d’Art de Girona, a disposar d’un consell assessor, amb representació dels
sectors professionals, acadèmics i universitaris relacionats amb el centre i representants del territori on aquest és emplaçat. Aquets tres consells assessors tampoc s’han
constituït mai.
D’altra banda, els estatuts de l’Agència (decret 198/2013, de 23 de juliol) estableixen unes unitats funcionals internes que no s’han desplegat. Es tracta de les
divisions de d’Actuacions en Museus i Monuments, de Documentació i Protecció,
de Conservació, i la Gerència. La primera de les divisions si va comptar amb un
responsable, de 2014 a 2018. Des de 2018 aquesta direcció resta vacant. Igualment,
resta vacant la gerència des de 2019. D’acord amb l’article 76.2 de la llei 7/2011, modificada per la llei 11/2011, els llocs de treball de l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural, inclosos els directius, s’han de cobrir per mitjà de processos de selecció
públics, amb criteris de professionalitat, transparència, mèrits i capacitat. D’altra
banda, i com una mostra més del dèficit històric que arrossega l’Agència en matèria
de recursos humans, encara no ha aprovat la RLT de la plantilla (Relació de llocs
de treball)
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectives, durant l’any 2022, mitjançant l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, les següents actuacions, previstes en la
llei que la crea i/o en els estatuts subsegüents, i que no s’han materialitzat:
a) La elaboració i aprovació del contracte programa, previst a l’article 74 de la
llei 7/2011, entre l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i el Departament de
Cultura, de caràcter quadriennal.
b) La constitució, d’acord amb l’article 73 quater 4, de la llei 7/2011 (modificat
per la llei 11/2011), dels consells rectors del Museu d’Arqueologia de Catalunya i el
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
c) La constitució, d’acord amb l’article 73 quater 5, de la llei 7/2011 (modificat
per la llei 11/2011), dels consells assessors del Museu d’Història de Catalunya, del
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i el Museu d’Art de Girona.
d) La convocatòria de, al menys, dos llocs directius de l’estructura l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, vacants des de 2018 i 2019: el/la cap de la Divisió
d’Actuacions en Museus i Monuments, i la Gerència, sempre d’acord amb els principis establerts per l’article 76.2 de la llei 7/2011 (modificat per la llei 11/2011), que
obliguen a cobrir els esmentats llocs per mitjà de processos de selecció públics, amb
criteris de professionalitat, transparència, mèrits i capacitat.
e) La presentació de la relació de llocs de treball definitiva de la plantilla.
Palau del Parlament, 21 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rocio Garcia Pérez, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari
de la Llei 9/2017, d’universalització de l’assistència sanitària
250-00328/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 16758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 9/2017, de 27 juny, d’universalització de l’assistència sanitària, per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

El juny de 2017 va aprovar-se la Llei 9/2017, de 27 de juny, d’universalització de
l’assistència sanitària, suposant el reconeixement del dret universal a l’assistència sanitària a tots els residents a Catalunya, en els termes que estableix la Llei, del dret a
l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
El procediment que estableix la pròpia Llei per al reconeixement del dret a l’assistència sanitària pública per mitjà del Servei Català de la Salut a les persones que
no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut de
l’Estat, i també el document acreditatiu d’aquest dret, s’han d’establir per reglament.
El novembre de 2019, el CatSalut publicava la Instrucció 05/2019 anomenada
«Actuacions per evitar el frau de llei en l’accés a l’assistència sanitària amb càrrec al
CatSalut i per rescabalar despeses d’assistència sanitària en cas de frau de llei, amb
la finalitat de garantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic».
Una instrucció que més tard suspendria fins a l’aprovació del corresponent Decret pel qual s’hauria d’aprovar el reglament de desenvolupament de la Llei donades
les al·legacions rebudes en el sentit de que la Instrucció 05/2019 podria induir a interpretacions contràries a la seva autèntica finalitat.
Més de quatre anys després, aquest reglament encara no s’ha aprovat. Fet que
provoca un buit legal amb profundes variabilitats entre centres sanitaris en la normativa a aplicar, tal com denuncien diversos moviments.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Presentar en el termini de 3 mesos davant la Comissió de Salut del Parlament
de Cataluña, el reglament que desenvolupa la Llei 9/2017, de 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària
Palau del Parlament, 23 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’avaluació del Pla territorial metropolità
de Barcelona
250-00329/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 16759 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a
l’avaluació del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

El dia 20 d’abril de 2010 va ser aprovat definitivament el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), plantejat en un horitzó de l’any 2026. Ens trobem, doncs,
a mig camí del seu total desenvolupament.
El Pla va ser elaborat en estreta col·laboració amb els ajuntaments i els ens locals de l’àmbit, entenent que la millor fórmula de gestió del territori fa imprescindible l’acord i el treball conjunt de la Generalitat i els ajuntaments. Aquesta voluntat
d’acord té el seu inici en la constitució l’any 2005 de la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona (COTMB) la qual va formular el primer avanç
del pla. Després de dos processos de consulta pública, es va aconseguir l’aprovació
definitiva del PTMB l’any 2010.
Les Normes d’ordenació territorial, en el seu article 1.12, de seguiment, van definir que la COTMB i el Departament corresponent de la Generalitat establirien un
sistema de seguiment del Pla. Aquest seguiment havia d’analitzar i avaluar mitjançant
un conjunt d’indicadors els canvis en el conjunt de les variables territorials del Pla, i
com a resultat del seguiment es presentarien informes periòdicament a la COTMB.
La periodicitat mínima establerta va ser de 5 anys, però no se n’ha realitzat cap.
A més, es preveia un informe d’avaluació general als 10 anys de l’aprovació definitiva del Pla. Creiem imprescindible reprendre aquesta manera compartida de gestionar el territori i per tant reclamem que s’activi la COTMB i que es compleixin les
fites periòdiques de seguiment i avaluació del PTMB.
No s’han complert els dos primers quinquennis, ja han passat 10 anys de vigència del Pla i és necessari endegar els treballs per elaborar aquest informe de realització del Pla i d’avaluació general als 10 anys. I alhora, generar mecanismes per
la seva activació des del diàleg entre les diferents institucions que el van redactar.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar la Comissió d’Ordenació
Territorial Metropolitana de Barcelona, per avaluar el Pla Territorial Metropolità
de Barcelona (PTMB) després de passats 10 anys de la seva aprovació i generar els
mecanismes per la seva activació entre les diferents institucions que el van redactar.
Palau del Parlament, 23 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, diputat, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’exhumació de Cipriano Martos
Jiménez, militant antifranquista torturat i assassinat per les forces
de seguretat del règim franquista el 1973 a Reus
250-00330/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 16760 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’exhumació de Cipriano Martos Jiménez, militant antifranquista torturat i assassinat per les forces de seguretat del règim franquista el 1973 a Reus, i que fou enterrat al Cementiri municipal,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent:
Exposició de motius

Cipriano Martos Jiménez, militant antifranquista, fou assassinat per les forces
policials franquistes el 1973 a Reus i enterrat al cementiri municipal. Va ser torturat
dins la caserna de manera sàdica fins al punt de fer-li ingerir un líquid corrosiu que
el va cremar per dins, la qual cosa li provocà la mort després de dies de cruel agonia.
En aquests moments, el Departament de Justícia, a través de la Direcció General de la Memòria Democràtica, està desenvolupant un Pla de Fosses destinat a exhumar i recuperar els desapareguts de la Guerra Civil i de la Dictadura Franquista,
amb els corresponents estudis genètics, d’acord amb el Banc d’Identificació Genètica posat en marxa a partir de 2017, treballs que estan sent executats per una empresa
especialitzada en arqueologia.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en l’actual campanya d’exhumacions de l’esmentat Pla de fosses, i de forma urgent i immediata, la intervenció
arqueològica corresponent per tal de recuperar les restes de Cipriano Martos Jiménez i poder retornar les seves restes, amb les corroboracions genètiques necessàries,
als seus familiars que les reclamen des de fa anys, amb l’objectiu de poder reparar
la seva memòria i proporcionar-li una sepultura digna.
Palau del Parlament, 20 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Rosa Maria Ibarra Ollé,
Ferran Pedret i Santos, diputats, GP PSC-Units
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Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions
i grups de treball
3.10.85.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi
de la prevenció i la gestió dels incendis forestals
252-00011/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 14696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2021
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 14696)

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 63.2 i 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la
Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la prevenció i la gestió
dels incendis forestals (tram. 252-00011/13).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la composició de la Comissió

La comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari. La
seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament
per a aquest tipus d’òrgan.
D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin expertes, comunitat científica, especialistes dels departaments d’extinció i prevenció d’incendis de
les administracions, dels diferents ADFs del territori així com entitats, organitzacions i persones relacionades amb la pagesia, la propietat i el sector forestal.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a l’objecte de la Comissió

Avaluar l’actual model de prevenció de grans incendis forestals (GIF), analitzant, entre altres aspectes, els recursos que hi destinen el conjunt d’administracions,
els mecanismes de coordinació i cooperació entre aquestes i l’eficiència de les actuals polítiques de prevenció d’incendis.
Avaluar el model d’extinció de GIF i els recursos materials que s’hi destinen per
tal d’identificar potencials millores.
Identificar possibles millores en l’àmbit de la prevenció de GIF, tenint en compte
tant l’estructura de la propietat forestal, com la normativa que regula la implantació
d’activitats econòmiques al medi natural.
Posar una especial atenció al desplegament de les infraestructures viàries i de
telecomunicacions, així com en tot allò que fa referència a l’accés als punts d’aigua
i a l’ús de noves tecnologies (satèl·lits, drons, etc).
Palau del Parlament, 9 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, GP PSC-Units
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3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat La concessió de l’indult parcial
a les persones condemnades per la sentència 459/2019 del Tribunal
Suprem
360-00005/13
PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 16228).
Acord: Mesa del Parlament, 05.10.2021.
A la presidenta del Parlament,

Benvolguda,
Em plau lliurar-vos l’informe La concessió de l’indult parcial a les persones condemnades per la sentència 459/2019 del Tribunal Suprem té per objecte l’anàlisi des
de la perspectiva dels drets fonamentals de l’aplicació de la figura de l’indult, en el
marc del sistema jurídic espanyol, juntament amb algunes qüestions que queden
pendents en el marc del conflicte de l’Estat amb Catalunya, com les que assenyala la
resolució de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa 2381 (2021).
Des del Síndic s’ha volgut destacar la incongruència entre la lloança que es fa de
la utilitat pública d’aquestes persones amb el fet que s’ometi de l’indult la pena d’inhabilitació absoluta per a càrrec públic. A criteri del Síndic, si aquestes persones són
importants per al debat polític, no té cap sentit que se les exclogui de la vida política
durant un llarg termini i que centenars de milers de catalans ja no les puguin votar.
També roman pendent un debat sobre l’indult anticipat a la resta de persones encausades penalment pel delicte de rebel·lió i sedició i que es troben en tercers països,
així com la necessitat de reformar el Codi penal per modificar els delictes de sedició
i rebel·lió i adaptar-los a l’actual context jurídic i social. L’informe també defensa
que les Corts Generals podrien aprovar una llei d’amnistia plenament constitucional
que permetria obrir una nova etapa basada en el diàleg en el marc de l’estat de dret.
Finalment, us destaco una de les recomanacions de l’informe, que refereix a la
institució que presidiu, per tal que s’articulin les mesures oportunes per tal que es
faci seguiment del compliment de les recomanacions que conté la Resolució de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa 2381 (2021).
Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges,
en el seu article 64, aquest informe ha d’ésser objecte de debat parlamentari en comissió.
Tot esperant que l’anàlisi dels drets motivi el treball de la Cambra, us saludo
cordialment,
Barcelona, 28 de setembre de 2021
Rafael Ribó, síndic de Greuges
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

28

BOPC 127
11 d’octubre de 2021

4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.01.

Mesa del Parlament

Composició de la Mesa del Parlament
398-00001/13
RENÚNCIA DE LA VICEPRESIDENTA SEGONA
Reg. 16677 / Coneixement: Mesa del Parlament, 05.10.2021

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, diputada electa al Parlament de Catalunya en la XII legislatura, d’acord
amb el que estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia
a la condició de diputada.
I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corresponguin, signa aquest document.
Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2021
Eva Granados Galiano, diputada GP PSC-Units

4.45.02.

Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13
RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTADA

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 5 d’octubre de 2021, d’acord
amb l’article 24.a del Reglament, ha pres nota de la renúncia a la condició de diputada al Parlament de Catalunya d’Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, amb efectes des del dia 5 d’octubre de 2021.
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

4.45.13.

Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional
i Estructural
406-00001/13
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-NCG
Reg. 16113 / Coneixement: Mesa del Parlament, 05.10.2021

A la Mesa del Parlament

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Re-
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glament del Parlament, comunica que la diputada Basha Changue Canalejo ha estat designada membre de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural.
Palau del Parlament, 27 de setembre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
406-00004/13
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-NCG
Reg. 15862 / Coneixement: Mesa del Parlament, 05.10.2021

A la Mesa del Parlament

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats Maria Dolors Sabater
i Puig i Xavier Pellicer Pareja ha estat designats membres de la Comissió d’Estudi
sobre el Model Policial.
Palau del Parlament, 23 de setembre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 5/XIV, sobre les polítiques
d’habitatge
390-00005/13
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 16223 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 05.10.2021

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 5/XIV, sobre les polítiques d’habitatge (tram. 390-00005/13), us informo del següent:
En relació a l’acció que fa referència el punt 1.b, el primer Consell Executiu va
formalitzar un Acord de Govern pel qual es construïa un Grup de Treball, format
per diversos departaments, que té la intenció de plantejar mesures en diferents àmbits, entre els quals hi ha el legislatiu. Alhora, la mesura en qüestió consta a la proposta de Pla de Govern especialment pel que fa a la resposta a l’anul·lació d’aspectes del Decret Llei 17/2019, les mesures de defensa de la Llei 11/2020, i el possible
impuls del Pacte Nacional per l’Habitatge, a més de la prevista aprovació inicial del
Pla Territorial Sectorial d’Habitatge PTSH.
Barcelona, 27 de setembre de 2021
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials
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Control del compliment de la Moció 14/XIV, sobre la tasca de servei
públic dels mitjans de comunicació i la gestió de la publicitat
institucional en aquests mitjans
390-00014/13
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 16097 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 05.10.2021

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 14/XIV, sobre la tasca de servei públic dels mitjans de comunicació i la gestió de la publicitat institucional en aquests
mitjans (tram. 390-00014/13), us trameto, adjunt, l’informe de la Secretaria de Difusió.
Barcelona, 27 de setembre de 2021
Jaume Giró Ribas, conseller d’Economia i Hisenda
Annex
Informe de compliment de la Moció 14/XIV del Parlament de Catalunya,
sobre la tasca de servei públic dels mitjans de comunicació i la gestió
de la publicitat institucional en aquests mitjans

Pel que fa a l’apartat a de la Moció 14/XIV, és innegable la tasca de servei públic
que realitzen els mitjans de comunicació, que ha adquirit encara més importància
amb la pandèmia de la Covid-19 atès el seu paper fonamental com a transmissors
d’informació d’interès a la ciutadania.
En aquest sentit, el Govern, a més de mostrar el seu reconeixement constant a
la tasca dels mitjans de comunicació mitjançant la seva activitat ordinària, lliura
anualment els Premis Nacionals de Comunicació. Aquests Premis, actualment regulats pel Decret 223/2013, de 10 de setembre, modificat pel Decret 80/2019, de 9
d’abril, tenen per objecte atorgar un reconeixement a les aportacions més rellevants
en el camp de la comunicació a Catalunya o en llengua catalana, realitzades de forma individual o col·lectiva per professionals o bé per qualssevulla entitats públiques
o privades durant l’any anterior al seu atorgament, o bé a una trajectòria professional, institucional o empresarial que hagi destacat en el seu conjunt.
D’acord amb l’article 3.1 de l’esmentat Decret 223/2013, de 10 de setembre, els
Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya es concedeixen
anualment per decret del Govern, a proposta del jurat. Aquesta proposta pot incloure
l’atorgament de mencions d’honor, segons l’article 6.6 del mateix Decret.
Actualment, els premis consten de sis categories: Radiodifusió; Televisió; Premsa; Mitjans d’arrel digital; Publicitat i Comunicació de proximitat.
En compliment dels apartats b i c d’aquesta Moció i d’acord amb allò que disposa el Decret 242/2007, del 6 de novembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la
Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional, tan bon punt el nou Secretari
de Difusió va assumir el càrrec, tots els membres de la Comissió Assessora sobre la
Publicitat Institucional (CAPI) van ser informats de les memòries d’aquest organisme corresponent als anys 2019 i 2020.
Tanmateix, el passat dia 29 de juliol, el Departament d’Economia i Hisenda va
trametre a la Presidenta del Parlament les memòries de la Comissió Assessora sobre
la Publicitat Institucional corresponent als anys 2019 i 2020 amb la petició que també se’n donés trasllat als membres de la Comissió d’Economia i Hisenda.
D’altra banda, el passat 30 de juliol, aquestes memòries es van publicar al web
del Departament d’Economia. L’enllaç per consultar-les és el següent:
http://economia.gencat.cat/ca/departament/publicacions/memories/capi/
4.50.02. Compliment de mocions
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Atesa la naturalesa orgànica de cadascun dels representants de la CAPI, en els
propers mesos es procedirà a la renovació parcial d’aquesta comissió. Un cop renovada, la CAPI es reunirà per reprendre els treballs i, tal com especifica el Decret
242/2007, serà informada de les campanyes de publicitat institucional.
Pel que fa a l’apartat d, els acords marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació són l’instrument administratiu idoni
per a la gestió de la publicitat institucional en la mesura que permet una simplificació i agilitat en la compra d’espais en els mitjans de comunicació mitjançant les
centrals de mitjans homologades. Aquest instrument ens confereix el marc adequat
per gestionar l’extrema complexitat, els ràpids ritmes i curts terminis que requereix
la contractació i difusió d’espais.
El departament competent en matèria de publicitat institucional ha promogut
cinc acords marc per realitzar els serveis d’assessorament estratègic, planificació,
mediació i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació. Els
cinc acords marc han estat autoritzats mitjançant sengles Acords de Govern de dates 2 de novembre de 2004, 16 d’octubre de 2007, 15 de febrer de 2011, 26 d’agost
de 2014 i l’últim el 19 de setembre de 2017.
La durada dels acords marc és sempre de dos anys més un tercer de pròrroga des
del moment de la seva formalització. Per tant l’actual acord marc vigent des del 19
de novembre de 2018 s’exhaureix el 18 de novembre de 2021.
Davant d’aquesta circumstància, el Departament d’Economia i Hisenda que, és
l’actual departament competent en matèria de publicitat institucional, ha endegat
tots els mecanismes per a la licitació i adjudicació del 6è Acord Marc.
Amb relació als criteris als que es refereix l’apartat e, s’informa que aquests són
objectius i tècnics, en funció de diversos paràmetres que en mesuren la seva incidència. L’establiment, proporcionalitat i monitorització d’aquests paràmetres correspon a les anomenades centrals de mitjans, que disposen de les eines tècniques per
decidir, en cada moment, quina és la finestra més òptima per fer arribar l’actuació
institucional.
Aquestes eines són les pròpies del sector de la comunicació i que combinen la
mesura quantitativa de les audiències, així com la qualitativa, la notorietat i influència, que mesuren en el seu conjunt l’impacte de cada actuació de difusió. En aquest
sentit, la Secretaria de Difusió sempre vetlla per dirimir quins són els recursos més
eficients per cada actuació. Això suposa la combinació de la definició dels col·lectius
als què va adreçat el missatge (com pot ser determinats grups d’edat o àrees geogràfiques concretes) amb la detecció dels tipus de canal de comunicació que consumeixen de manera més habitual. Aquesta combinació permet una gestió més eficaç
i eficient dels recursos destinats a la difusió institucional.

4.53.

Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el
conseller de Salut sobre l’evolució de la vacunació a Catalunya
354-00047/13
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP ECP (reg. 15896).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 06.10.2021.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el
conseller de Salut sobre l’estratègia prevista pel Departament de
Salut amb relació a la pandèmia de Covid-19
354-00049/13
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 16099).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 06.10.2021.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Cures,
Organització del Temps i Equitat en els Treballs davant la Comissió
d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre els objectius al
Departament d’Igualtat i Feminismes
356-00214/13
SOL·LICITUD

Presentació: Mónica Lora Cisquer, del GP VOX (reg. 15892).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 05.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de la secretària de Salut Pública davant
la Comissió de Salut perquè informi sobre l’estratègia prevista pel
Departament de Salut amb relació a la pandèmia de Covid-19
356-00220/13
SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 16100).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 06.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Institut Català de
les Dones davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi
sobre els canvis en l’estructura de l’Institut
356-00221/13
SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP, GP PSC-Units (reg. 16186).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 05.10.2021.
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4.67.

Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputada
PRESENTACIÓ
Reg. 16677 / Coneixement: Mesa del Parlament, 05.10.2021

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, diputada electa al Parlament de Catalunya en la XII legislatura, d’acord
amb el que estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia
a la condició de diputada.
I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corresponguin, signa aquest document.
Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2021
Eva Granados Galiano, diputada GP PSC-Units

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

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de la Fiscalia Superior de Catalunya corresponent al 2020
334-00019/13
PRESENTACIÓ: FISCALIA SUPERIOR DE CATALUNYA
Reg. 16634 / Coneixement i tramesa a la Mesa de la Comissió de Justícia: Mesa del
Parlament, 05.10.2021

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable presidenta,
Em complau fer-vos a mans la memòria de la Fiscalia Superior de Catalunya corresponent a l’exercici 2020, en compliment del que estableix l’article 96.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Barcelona, 27 de setembre de 2021
El fiscal superior de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada es pot consultar a l’Arxiu del Parlament.

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

34

BOPC 127
11 d’octubre de 2021

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Concurs per a proveir temporalment el lloc de responsable d’acció
exterior i cooperació interparlamentària de l’Oficina d’Acció Exterior,
de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió
Europea del Parlament de Catalunya
501-00004/13
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 102)

En la pàgina 40 del BOPC 102, en la base 9.3,
on hi diu:
«Una vegada publicada la valoració de mèrits, els aspirants han de presentar l’informe que estableix la base 10.5 per correu electrònic al Departament de Recursos
Humans del Parlament (oposicions@parlament.cat), dins el termini de deu dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la valoració de mèrits.»
hi ha de dir:
«Una vegada publicada la llista definitiva d’admesos i exclosos, els aspirants han
de presentar l’informe que estableix la base 10.5 per correu electrònic al Departament de Recursos Humans del Parlament (oposicions@parlament.cat), dins el termini de deu dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la llista definitiva
d’admesos i exclosos.»
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