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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 102/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació 
política general del Govern
255-00002/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 12, 30.09.2021, DSPC-P 20

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 30 de setembre de 2021, ha de-
batut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents 
al debat sobre l’orientació política general del Govern tingut els dies 28, 29 i 30 de 
setembre.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 155 del Reglament del Parlament, 
ha adoptat la següent

Resolució

I. Conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol
1
El Parlament de Catalunya constata que les últimes eleccions al Parlament van 

donar una victòria independentista sense precedents, amb el suport del 52% dels 
vots i amb el nombre màxim fins ara de diputats independentistes al Parlament, amb 
setanta-quatre representants.

2
El Parlament de Catalunya expressa la seva voluntat de culminar el camí cap a la 

república catalana per tal de garantir els drets i les llibertats dels ciutadans i com a 
via per a construir un país just, amb igualtat d’oportunitats i progrés.

3 
El Parlament de Catalunya, escoltant i recollint els consensos de país, comparteix: 
a) Que el dret a l’autodeterminació és la via democràtica per a la resolució del 

conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol.
b) La necessitat d’una amnistia com a única solució per a posar fi a tota la re-

pressió política dels últims anys i la necessitat de desjudicialització i de resoldre el 
conflicte mitjançant actuacions democràtiques i polítiques.

4
El Parlament de Catalunya es compromet i emplaça els grups parlamentaris a 

tramitar una proposició de llei de l’amnistia per a presentar al Congrés dels Diputats.
5 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Facilitar l’assoliment, en el termini d’un mes, d’un acord nacional per a l’auto-

determinació i l’amnistia com a espai ampli i plural de reflexió amb la societat cata-
lana per a articular els consensos de país.

b) Explorar complicitats i la possible intervenció d’organismes europeus i inter-
nacionals per a assolir un referèndum acordat.

6
El Parlament de Catalunya insta el Govern a avançar cap a una resolució demo-

cràtica del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol, mitjançant l’impuls 
del procés de negociació articulat per mitjà d’una taula de diàleg i negociació polí-
tica entre tots dos governs.

7
El Parlament de Catalunya expressa el seu suport al president de la Generalitat 

en l’impuls de la Taula de Diàleg, amb un diàleg i una negociació que han d’ésser 
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de Govern a Govern, amb delegacions conformades per membres dels governs ca-
talà i espanyol.

8
El Parlament de Catalunya constata: 
a) Que el dret a l’autodeterminació és l’única via democràtica per a resoldre el 

conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol.
b) Que només un referèndum d’autodeterminació acordat amb l’Estat espanyol 

pot substituir el mandat polític del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 de treballar 
per a fer real la república catalana.

c) La necessitat d’una amnistia com a única solució per a posar fi a tota la repres-
sió política dels últims anys i la necessitat de resoldre el conflicte mitjançant actua-
cions democràtiques i polítiques.

d) La necessitat de construir un gran acord nacional per a l’autodeterminació 
que vagi més enllà de partits polítics, que agrupi l’àmplia majoria social de Catalu-
nya favorable a la solució democràtica que viu el país i que constitueixi un mur de 
defensa dels drets fonamentals, els quals tenen un ampli suport social i ciutadà i no 
tenen cabuda en el marc de l’Estat. Cal un compromís inequívoc per tal que des del 
diàleg i l’embat democràtic a l’Estat es pugui assolir l’exercici de l’autodeterminació 
i l’amnistia, a partir del consens entre totes les forces independentistes en un espai 
de coordinació, consens i direcció estratègica.

e) L’aposta pel diàleg i la negociació política per a resoldre el conflicte polític, 
i la necessitat d’una confrontació cívica i pacífica per a forçar l’Estat a assumir la 
realitat fins ara negada.

f) La necessitat d’impulsar la constitució d’una comissió parlamentària amb l’ob-
jectiu de fer un seguiment del procés de negociació, retre’n comptes i tenir-hi com-
pareixences d’experts.

g) La necessitat de defensar la sobirania del Parlament i els drets de diputats i 
electors, amb la constatació que els membres d’aquesta cambra gaudeixen de les 
prerrogatives d’inviolabilitat i immunitat parlamentàries, les quals han de garantir 
la lliure formació de la voluntat de la cambra.

h) La necessitat de preservar i incrementar les fortaleses democràtiques del mo-
viment independentista mitjançant: 

1r. La mobilització ciutadana determinada en una confrontació democràtica  
i cívica.

2n. Les majories electorals inequívoques.
3r. La pluralitat i la transversalitat del projecte.
4t. Les institucions del Govern amb agenda i lideratge independentista.
9
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Assumir respostes urgents davant les amenaces als drets i les llibertats i, en 

particular, davant les actuacions repressives de l’Estat, i posar les bases per a una 
litigació estratègica en el marc de la causa general contra l’independentisme.

b) Impulsar una agenda legislativa i d’acció ambiciosa per a construir espais de 
sobirania i reprendre amb urgència la iniciativa conjunta de l’independentisme apro-
fitant el mandat de les urnes.

c) Continuar treballant amb fortalesa per a poder plantejar un nou embat demo-
cràtic que permeti d’assolir la república catalana i la independència de Catalunya.

10
El Parlament de Catalunya constata que l’agenda recentralitzadora de l’Estat es-

panyol durant les darreres dècades ha portat a una acumulació de poder i recursos 
esbiaixada per a sostenir amb recursos públics el projecte centralista, fent un ús dis-
crecional dels mecanismes de regulació i assignació de recursos de l’Estat.

11
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Denunciar que Catalunya pateix sistemàticament un dèficit fiscal amb el sec-
tor públic de l’Estat d’un 8% del producte interior brut de mitjana, el qual limita la 
capacitat de la Generalitat per a desplegar les polítiques públiques necessàries per a 
garantir el progrés i la justícia social

b) Reclamar al Govern de l’Estat que garanteixi la cogestió efectiva dels fons 
Pròxima Generació de la Unió Europea des de Catalunya i que sigui la Generalitat 
qui gestioni les convocatòries en els àmbits de competències exclusives i defineixi 
els elements fonamentals de cada convocatòria.

c) Exigir al Govern de l’Estat el traspàs de l’ingrés mínim vital i modificar la ren-
da garantida de ciutadania, ampliant-la a nous complements i nous itineraris d’inser-
ció sociolaboral, atès que s’ha demostrat que la gestió estatal de l’ingrés mínim vital 
és clarament insuficient per a cobrir les demandes de la ciutadania de Catalunya. De 
mitjana, l’Estat gasta 2,5 euros mensuals per habitant en l’ingrés mínim vital, men-
tre que a Catalunya aquesta xifra és de 0,9 euros.

d) Denunciar que l’execució de les inversions a Catalunya previstes als pressu-
postos generals de l’Estat es troba durant el darrer quinquenni 10 punts per sota de 
la mitjana territorialitzable (65,9%, respecte al 75,3%), i a prop de 50 punts de la 
Comunitat Autònoma de Madrid (113,9%), i treballar per eliminar aquest greuge.

e) Exigir el traspàs de la gestió dels aeroports i ports catalans, per tal de poder 
desplegar un model aeroportuari propi dirigit al benefici comú de l’economia i de 
la societat, des del consens territorial i social i amb un compromís ferm en la lluita 
contra l’emergència climàtica.

f) Exigir al Govern de l’Estat el pagament del deute pendent amb Catalunya de 
la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia corresponent a l’exercici del 
2008 (559 milions) i el reconeixement del deute pel mateix concepte corresponent 
als exercicis del 2009 al 2013 (aproximadament 2.950 milions).

g) Exigir al Govern de l’Estat el pagament del deute pendent (664 milions) deri-
vat de la integració definitiva del finançament revisat dels Mossos d’Esquadra pactat 
i reconegut per l’Estat el 25 de setembre de 2018.

h) Exigir al Govern de l’Estat el compromís que la futura distribució del marge 
de dèficit autoritzat per les institucions europees es distribueixi en funció de la des-
pesa pública, evitant que l’Estat torni a centralitzar el marge de dèficit en el 89%, 
malgrat que només representa el 58% de la despesa.

i) Exigir al Govern de l’Estat que la Generalitat gestioni tots els recursos pro-
vinents del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques i establir els cri-
teris per a adjudicar-los.

j) Exigir al Govern de l’Estat el reconeixement del deute amb Catalunya derivat 
de la insuficiència de les aportacions de l’Estat per a cobrir el 50% de les despeses 
derivades de la Llei 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia per-
sonal i atenció a les persones en situació de dependència, estimat en més de 4.000 
milions d’euros.

k) Denunciar la insuficiència dels recursos mobilitzats per l’Estat per a lluitar 
contra la Covid-19, recordant que els imports rebuts dels fons extraordinaris de l’Es-
tat només han cobert el 63% de l’impacte total sobre la despesa –mentre que l’impac-
te de la Covid-19 en les finances de la Generalitat s’estima en un 2,5%, els recursos 
rebuts per a fer-hi front només han arribat a l’1,6% del producte interior brut–, i re-
clamar a l’Estat solucions de finançament estructural, atès que una part substancial 
d’aquestes despeses es perllongaran en el temps, com la gestió de les residències o 
els reforços a les escoles i els instituts.

l) Reclamar al Govern de l’Estat la gestió de les prestacions contributives d’ocu-
pació, que actualment gestiona el Servei Públic d’Ocupació Estatal, per tal que el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya pugui oferir una política integral d’ocupació 
que tingui en compte totes les seves dimensions.
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m) El traspàs immediat dels recursos i la gestió de les beques universitàries, que 
l’Estat manté centralitzades en manifest incompliment del seu propi ordenament ju-
rídic i de les sentències del Tribunal Constitucional, que, fins a tres cops, ha dicta-
minat que la gestió de les beques és competència de la Generalitat.

12
El Parlament de Catalunya denuncia: 
a) Les actuacions irregulars de policies i tribunals espanyols per a criminalitzar 

i castigar l’exercici legítim de drets fonamentals dut a terme en ocasió del referèn-
dum de l’1 d’octubre de 2017 i les actuacions de protesta contra la brutal resposta 
policial i judicial.

b) La manca d’imparcialitat dels diferents poders de l’Estat, i molt singularment 
de l’executiu, però també dels òrgans de govern del poder judicial, en no respectar 
ni mínimament la presumpció d’innocència dels líders i seguidors del moviment in-
dependentista.

c) La manca de neutralitat de les forces policials espanyoles que investiguen 
 indiscriminadament activistes independentistes, amb la creació de relats tergiversa-
dament criminalitzats per a presentar acusacions com a actes de terrorisme de le-
gítimes accions de protesta ciutadana i utilitzant mitjans il·legals per a espiar líders 
independentistes, tant dins l’Estat espanyol com a l’estranger.

d) L’ús estratègic del sistema judicial per a perseguir els líders independentis-
tes intentant enganyar diversos sistemes judicials europeus, com quan es va inten-
tar  reclamar per corrupció el president de la Generalitat i diversos consellers de 
l’1 d’octubre, es van manipular traduccions de resolucions judicials, es van ignorar 
immunitats europees fins i tot mantenint en presó un eurodiputat electe, o, més re-
centment, intentant fer creure la vigència d’una euroordre que el mateix Estat havia 
manifestat davant el Tribunal General de la Unió Europea que estava suspesa.

13
El Parlament de Catalunya constata l’absoluta disparitat de criteris entre el sis-

tema judicial espanyol i els diversos sistemes judicials europeus que han hagut de 
pronunciar-se sobre els mateixos fets. Mentre que a Espanya la resposta sempre ha 
estat repressiva, els tribunals de diferents jurisdiccions europees no han secundat 
cap de les peticions de lliurament emeses per l’Estat espanyol i han denunciat amb 
contundència la vulneració de drets per part dels tribunals espanyols.

14
El Parlament de Catalunya expressa la seva confiança total en la justícia europea, 

que contrasta clarament amb la desconfiança que li produeix la justícia espanyola en 
el seu intent de perseguir l’independentisme.

15
El Parlament de Catalunya assumeix les diverses resolucions emanades d’orga-

nismes internacionals que s’han pronunciat sobre els fets i, de manera molt singular, 
l’Informe de l’Assemblea de Representants del Consell d’Europa, aprovat el 21 de 
juny de 2021.

16
El Parlament de Catalunya es determina a: 
a) Crear una comissió de seguiment de l’Informe de l’Assemblea de Represen-

tants del Consell d’Europa, aprovat el 21 de juny, el qual reclama l’alliberament dels 
presos polítics i la retirada immediata de les euroordres espanyoles.

b) Modificar el Reglament del Parlament de Catalunya, per tal que s’articulin 
mecanismes específics de protecció dels drets dels diputats i, en especial, que en 
garanteixin la inviolabilitat efectiva.

17
El Parlament de Catalunya, davant les nombroses vulneracions sofertes pel poble 

català, insta el Govern a: 
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a) Adoptar una actitud proactiva de defensa dels drets fonamentals, en particular 
dels que es deriven de l’exercici legítim i pacífic del dret a la dissidència política.

b) Demanar a l’Estat espanyol que posi fi a la repressió de l’independentisme ca-
talà respectant escrupolosament els drets fonamentals internacionalment reconeguts 
i atenent les resolucions dels organismes internacionals que en reclamen el com-
pliment, modificant a aquest efecte la legislació penal o general que calgui, donant 
instruccions a tots els tipus d’autoritats perquè actuïn en tot moment amb neutralitat 
política i escrupolós respecte i defensa dels drets fonamentals, i cercant els mecanis-
mes adients per al sobreseïment total de les causes seguides contra els independen-
tistes catalans i per a l’alliberament immediat de tots els represaliats.

18
El Parlament de Catalunya dona el seu suport explícit al Molt Honorable Presi-

dent Carles Puigdemont i Casamajó, que fou el president de la Generalitat del refe-
rèndum de l’1 d’octubre de 2017 i de la Declaració d’independència del 27 d’octubre 
del mateix any, i també a la resta d’exiliats, membres del Govern i represaliats pels 
mateixos fets.

19
El Parlament de Catalunya constata que el president Puigdemont: 
a) Fou escollit per la majoria absoluta del Parlament el 10 de gener de 2016 i va 

superar una qüestió de confiança el 29 de setembre del mateix any.
b) Fou avalat, arran del resultat de les eleccions del 21 de desembre de 2017, que 

van configurar una majoria parlamentària independentista, per a ésser el candidat 
legítim del Parlament a la presidència de la Generalitat de la dotzena legislatura.

c) Va guanyar les eleccions europees del 26 de maig de 2019 i va esdevenir així 
eurodiputat, malgrat les ingerències i els impediments de l’Estat.

20
El Parlament de Catalunya es referma en el contingut de la Resolució 3/XII del 

Parlament de Catalunya, sobre la restitució de les institucions catalanes.
21
El Parlament de Catalunya denuncia que el president Puigdemont i la resta d’exi-

liats: 
a) Han estat perseguits per operacions de l’Estat en què han participat diverses 

instàncies judicials i policials.
b) Pateixen, amb relació al lliure moviment per Europa, la vulneració permanent 

de drets civils i polítics i de drets fonamentals exercida per part de l’Estat espanyol.
22
El Parlament de Catalunya posa en valor la tasca del president Puigdemont al 

capdavant del Consell per la República, amb què legitima la institució que té per 
objectiu impulsar activitats de caràcter polític, social, cultural i econòmic destina-
des a la implantació i materialització d’un estat independent a Catalunya en forma 
de república.

23
El Parlament de Catalunya expressa: 
a) La necessitat de preservar la independència judicial a tots els països de la Unió 

Europea, i en particular a l’Estat espanyol, que ha estat assenyalat diverses vegades 
com un dels pitjors de tota la Unió pel que fa a la separació de poders i que el Con-
sell d’Europa ha advertit per la seva manca d’atenció amb relació a la independència 
judicial.

b) El seu suport a les polítiques internacionals que garanteixin la lliure mobilitat 
i la justícia per a tothom.

24
El Parlament de Catalunya constata que ni els jutges alemanys, ni els belgues, ni 

ara tampoc els italians, no han admès la mesura de l’empresonament del president 
Puigdemont, i que sempre que la justícia espanyola ha intentat forçar-ne la detenció i  
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l’empresonament posterior, els tribunals d’arreu d’Europa han rebutjat la mesura  
i l’han deixat en llibertat.

25
El Parlament de Catalunya exigeix que cessin les ingerències del Govern de l’Es-

tat davant les instàncies jurisdiccionals i el Tribunal Constitucional, que pretenen 
impedir la materialització de la voluntat democràtica dels representants del poble de 
Catalunya i la que fou legítimament expressada en el referèndum d’autodetermina-
ció de Catalunya de l’1 d’octubre de 2017.

26
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Retirar les distincions i els elements d’homenatge a Joan Carles de Borbó que 

puguin existir en edificis que són propietat de la Generalitat, perquè es considera 
que la seva actuació durant l’exercici del càrrec de cap d’Estat i després la seva re-
núncia a la Corona són incompatibles amb l’ètica i la democràcia.

b) Demanar a les administracions municipals que retirin les distincions i els ele-
ments d’homenatge a Joan Carles de Borbó que puguin existir en edificis que són 
propietat d’aquestes o en el nomenclàtor dels carrers.

c) Demanar al Congrés dels Diputats que creï una comissió d’investigació rela-
tiva a la trama vinculada a les presumptes il·legalitats i irregularitats comeses per 
membres de la Casa Reial i les influències polítiques, diplomàtiques i comercials 
amb l’Aràbia Saudita.

II. Administració pública i bon govern
27
El Parlament de Catalunya considera imprescindible fer un salt endavant en el 

desplegament institucional del país i, per això, fa una crida a les forces polítiques 
democràtiques amb representació al Parlament per a desbloquejar, abans que fineixi 
el 2021, els nomenaments dels membres de les institucions que estan pendents de 
renovació, posant un èmfasi especial en els òrgans institucionals amb el mandat ca-
ducat, com el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, la direcció de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
i el Consell de Garanties Estatutàries.

28
El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de promoure la presència i 

el nomenament de dones en els òrgans institucionals de rang estatutari i en la resta 
d’institucions fins a arribar, com a mínim, a una paritat del 50%, i considera que és 
responsabilitat seva garantir la igualtat d’oportunitats pel que fa a l’accés a aquests 
àmbits de representació, atès que aquestes institucions han de representar la societat 
diversa en què vivim i ésser-ne un reflex fidel.

29
El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar una reforma del Reglament 

del Parlament que en modernitzi el funcionament i l’adapti a la societat catalana del 
segle XXI, amb l’objectiu principal d’apropar-lo als ciutadans; que estableixi meca-
nismes que agilitin i facilitin la tasca dels diputats; que integri els compromisos fe-
ministes que estableix el Pla d’igualtat de gènere del Parlament; que garanteixi el 
seu compromís contra la corrupció i el blindi davant de comportaments masclistes, 
racistes, homòfobs i feixistes, i també davant de coaccions externes que només tenen 
com a objectiu limitar el debat i l’acció política dels representants dels ciutadans de 
Catalunya.

30
El Parlament de Catalunya es compromet a treballar en un acord per a nome-

nar els cent dotze càrrecs pendents de renovació corresponents a vint-i-vuit òrgans, 
garantint la professionalitat i la transparència de les institucions, i dur-ho a terme 
abans que s’acabi el període de sessions actual.
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31
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Avançar en l’aplicació de la nova estratègia de les dades europees i, en concret, 

a crear una federació de portals de dades tant de la Generalitat com de l’àmbit local 
i supramunicipal de Catalunya, juntament amb un espai de dades al núvol.

b) Impulsar la creació de la figura del responsable de dades (chief data officer) de  
Catalunya per a coordinar la gestió, el processament i l’anàlisi de dades obertes  
de l’Administració pública i de tot el país, en col·laboració amb representants de da-
des territorials.

c) Oferir un conjunt d’eines i serveis digitals i personals per a ajudar i guiar cada 
departament, diputació, consell comarcal i ajuntament a fer millores en l’àmbit del 
govern obert.

d) Experimentar amb nous models de governança i participació, i promoure la 
formació i la innovació en l’àmbit de la ciència de dades amb activitats que promo-
guin l’ús de dades per al bé comú.

e) Avançar en l’automatització del procés de sol·licituds d’accés a la informació 
pública, i vincular les sol·licituds amb la publicació de dades obertes per a fer més 
eficient l’accés dels ciutadans a la informació, i fer de la transparència dels algoris-
mes un component nou de la informació pública en els casos en què es faci servir la 
intel·ligència artificial.

f) Mantenir el compromís amb la transparència de la informació sobre els ser-
veis i les contribucions del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert com un 
exemple d’excel·lència de transparència i govern obert.

g) Impulsar el compliment dels acords adoptats a la I Cimera contra la Corrupció 
i fomentar la formació per a alts càrrecs i membres de l’Administració per a reforçar 
l’ètica pública en les dimensions respectives.

h) Impulsar l’aprovació de plans d’integritat en l’Administració de la Generalitat 
que incorporin un mapa de riscos de corrupció i males pràctiques i instruments per 
a minimitzar-los i controlar-los, i que permetin i facilitin millorar la detecció, la pre-
venció i el control de les conductes relacionades amb l’assetjament sexual o laboral.

i) Impulsar el desplegament territorial de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran i de 
la vegueria del Penedès amb la creació i la dotació de les direccions de serveis ter-
ritorials dels diferents departaments del Govern.

j) Potenciar el sistema d’obtenció d’una identitat digital des de casa i per a qual-
sevol ciutadà del món que necessiti relacionar-se amb les administracions catalanes, 
mitjançant el registre amb videoidentificació d’acord amb la normativa europea i la 
Llei de l’Estat 6/2020, de l’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels 
serveis electrònics de confiança.

k) Impulsar la cartera digital, amb què la ciutadania pugui fer el seguiment, la 
gestió i el control de l’ús de les seves dades personals i dels seus tràmits amb les 
administracions, amb una visió integrada, transversal i entenedora, i alhora facili-
tar-li el procés d’identificació utilitzant automàticament i d’una manera transparent 
el certificat més idoni per a cada ús o tràmit.

l) Reclamar l’acceptació dels serveis d’identitat digital catalana a escala de la 
Unió Europea i el reconeixement de l’idCAT Mòbil per part de l’Administració ge-
neral de l’Estat.

m) Dur a terme una reforma integral de l’ocupació pública catalana amb l’esta-
bliment de: 

1r. Mecanismes per a una ocupació estable i la reducció de la temporalitat.
2n. Processos selectius per competències per a valorar la idoneïtat de nous tre-

balladors.
3r. Sistemes d’avaluació del rendiment basats en objectius i orientats a resultats.
4t. Un pla de relleu generacional.
5è. La revisió de la normativa del teletreball, també amb perspectiva de gènere.
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6è. La revisió dels protocols contra l’assetjament sota els paràmetres de la dili-
gència deguda i de l’acompanyament i la reparació de les víctimes.

n) Optimitzar l’organització interna en matèria formativa per a promoure un nou 
model d’aprenentatge i d’innovació dins de l’Administració pública, incloent-hi la 
formació en perspectiva de gènere i en igualtat de tracte i no-discriminació.

o) Aprofundir en el suport al món local i molt específicament als municipis pe-
tits per a facilitar inversions que afavoreixin l’equilibri territorial i lluitar contra el 
despoblament.

p) Impulsar i desplegar la normativa que faciliti una millor governança al món 
local i a Aran i doni resposta a les necessitats de la ciutadania.

q) Establir un marc de relació estable amb el món local que tingui en compte la 
reactivació del Consell de Governs Locals i l’activació del Consell Català de Petits 
Municipis.

r) Incorporar el punt de vista municipalista en els espais de decisió de les polí-
tiques encaminades a la recuperació econòmica i social arran de la crisi de la Co-
vid-19.

s) Treballar, d’acord amb els diversos agents dels territoris de les comarques 
 pirinenques, en iniciatives adreçades a llur desenvolupament econòmic i social, i 
dissenyar els projectes amb la coordinació i la cooperació institucionals, amb la par-
ticipació ciutadana i amb sostenibilitat ambiental.

32
El Parlament de Catalunya considera inadmissible que l’índex d’interinatge en la 

funció pública de la Generalitat sigui del 40%, la qual cosa constitueix una manca 
de respecte per als treballadors públics i és un indicador més de mal govern.

33
El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar resposta a la situació angoi-

xant que pateixen els més de seixanta mil treballadors públics interins, amb el re-
coneixement de l’experiència que han adquirit i l’ampliació, si cal, de les plantilles 
públiques en el procés de consolidació de llurs llocs de treball.

III. Polítiques digitals
34
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desenvolupar una estratègia en matèria de ciberseguretat per al període del 

2023 al 2030 que estableixi els eixos i els plans d’acció necessaris per a afrontar els 
reptes presents i futurs que planteja la ciberseguretat.

b) Desenvolupar un servei públic de ciberseguretat, ja aprovat en consens amb 
les administracions catalanes, per a garantir un nivell adequat de protecció. Aquest 
servei públic ha d’oferir cobertura a les administracions públiques i acompanyar els 
ciutadans i les empreses en els reptes que aquesta matèria planteja en la societat di-
gital.

c) Prendre mesures per a millorar la ciberseguretat de les infraestructures tecno-
lògiques de la Generalitat vinculades als serveis essencials. En aquest sentit, l’Agèn-
cia de Ciberseguretat de Catalunya ha d’elaborar un pla de millora en  ciberseguretat 
per a les infraestructures essencials de la Generalitat i del seu sector públic a fi 
d’afrontar les ciberamenaces.

d) Aplicar mesures per a impulsar la capacitació i la generació de talent a fi 
d’aprofitar les oportunitats del sector econòmic de la ciberseguretat, impulsant la 
creació d’empreses, dinamitzant el sector i augmentant el nombre de professionals 
que s’hi dediquen.

e) Donar transparència i traçabilitat a les mesures sobre les dades relatives al ni-
vell de ciberseguretat, amb la finalitat d’informar i conscienciar els col·lectius impli-
cats de les principals ciberamenaces i d’adaptar els plans d’acció de ciberseguretat, 
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informació que s’ha de canalitzar i fer arribar als col·lectius amb les eines que esta-
bleixi l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

f) Consolidar les polítiques d’impuls vinculades a les tecnologies digitals avança-
des, com ara la tecnologia 5G, la cadena de blocs, les dades massives, la intel·ligèn-
cia artificial, la tecnologia quàntica, el NewSpace, els drons, la impressió additiva o 
la robòtica, augmentant la dotació pressupostària actual i impulsant programes per 
a enfortir l’ecosistema digital i tecnològic català.

g) Crear un pla específic de suport a l’atracció, la creació i la potenciació d’em-
preses de base tecnològica, amb especial atenció als sectors emergents i impulsant 
el desenvolupament d’instruments de finançament per a capitalitzar i desenvolupar 
les empreses catalanes de la tecnologia de la informació i la comunicació, potenciar 
la recerca i la innovació digital i promoure l’atracció d’inversions en l’àmbit digital.

h) Impulsar un pla nacional de suport a la transformació digital de les petites i 
mitjanes empreses per a millorar-ne la competitivitat que coordini i potenciï les ini-
ciatives de suport dels diversos agents per mitjà dels pols digitals d’innovació.

i) Establir el pressupost necessari per a finalitzar el projecte d’extensió de la xar-
xa de fibra òptica de titularitat pública i per a millorar la cobertura de la tecnologia 
5G a tots els nuclis de població i a totes les zones d’activitat econòmica, a fi de ga-
rantir la neutralitat de les infraestructures i permetre la competitivitat i la competèn-
cia en els serveis digitals garants de l’equilibri territorial.

j) Assignar els recursos tècnics i econòmics necessaris al projecte Aina per a ga-
rantir-ne l’impuls i iniciatives que dotin la llengua catalana de les eines i els recursos 
bàsics suficients –corpus, models de llenguatge, motors de traducció, reconeixedors 
de la parla– a fi que la seva inclusió en les aplicacions d’intel·ligència artificial sigui 
rendible i atractiva per a les empreses tecnològiques del sector, tant a escala local 
com mundial, i evitar-ne així l’extinció digital.

k) Impulsar la col·laboració publicoprivada en l’àmbit de les infraestructures di-
gitals per satèl·lit amb l’objectiu de millorar la connectivitat a les zones rurals i de 
muntanya.

l) Posar en marxa un pla d’acció contra la bretxa digital que estableixi aquest 
concepte en el sentit més ampli, incorporant-hi la perspectiva de gènere en les seves 
tres dimensions: d’accés, ús i coneixement. Aquest pla s’ha d’estructurar en quatre 
grans eixos: la governança digital, amb la creació de l’observatori digital de Catalu-
nya; les infraestructures i l’accessibilitat, incorporant-hi el desplegament de la xar-
xa de fibra òptica i la definició del bo social de les tecnologies de la informació i la 
comunicació; les capacitats digitals i la competitivitat de l’entorn, i campanyes de 
sensibilització per a la societat.

m) Desenvolupar iniciatives destinades a la creació, l’atracció i la retenció de ta-
lent digital amb programes de formació i reskilling i amb la continuació de l’impuls 
de l’aliança Barcelona Digital Talent, i continuar apostant d’una manera inequívoca 
pel desplegament dels plans DonaTIC per a atraure el talent femení al sector tecno-
lògic i STEMcat per a impulsar les vocacions tecnològiques entre les persones més 
joves i assegurar les futures generacions de talent digital.

n) Potenciar el programa Òmnia, per a la lluita contra les bretxes social i digital, 
ampliant-ne el desplegament territorial.

IV. Infraestructures
35
El Parlament de Catalunya manifesta que: 
a) L’aeroport de Barcelona - el Prat és un motor econòmic d’importància cabdal 

per a Barcelona i per a Catalunya, especialment per a la captació de talent interna-
cional i d’esdeveniments globals i per a aconseguir noves implantacions d’empreses 
multinacionals.
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b) Des de fa molts anys la societat catalana i les administracions han reclamat 
que l’aeroport de Barcelona - el Prat esdevingui un aeroport de connexió (hub) in-
tercontinental i de vols de qualitat que atregui talent, tecnologia, empreses multina-
cionals i esdeveniments globals.

c) Una inversió d’aquesta magnitud suposa un canvi significatiu en el model eco-
nòmic futur de Catalunya ja que la connecta amb Àsia i Amèrica del Nord, pols 
principals del desenvolupament tecnològic actual i futur. No es pot cancel·lar una in-
versió que, segons la Universitat de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, 
generaria uns 83.000 llocs de treball addicionals, sense ni tan sols haver-se assegut 
a negociar els possibles motius de discrepància.

36
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern 

de l’Estat: 
a) Mantenir l’acord assolit el 2 d’agost, que preveu una inversió de 1.700 milions 

d’euros i que ha de permetre la conversió de l’aeroport de Barcelona - el Prat en un 
aeroport de connexió intercontinental, i també mantenir l’acord d’inversió de les es-
tacions d’alta velocitat ferroviària als aeroports de Girona i Reus.

b) Que el Document de regulació aeroportuària (Dora) 2022-2026 derivi, sense 
apriorismes, en un Pla director que defineixi l’ampliació de l’aeroport de Barcelona 
i que ha de preveure el màxim respecte a la biodiversitat, l’espai natural protegit del 
delta del Llobregat i les directives ambientals europees.

c) Concretar la participació de la Generalitat en la gestió dels aeroports de Bar-
celona - el Prat, Girona i Reus.

37
El Parlament de Catalunya considera imprescindible per al desenvolupament 

econòmic i social el millorament de les infraestructures catalanes, d’entre les quals 
destaca l’aeroport de Barcelona - el Prat. L’ampliació de l’aeroport és indispensable 
per a convertir-lo en un veritable aeroport de connexió internacional, amb un res-
pecte escrupolós pel medi ambient que l’envolta.

38
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a negociar i consen-

suar amb el Govern d’Espanya la millor alternativa que faci possible l’ampliació de 
l’aeroport de Barcelona.

39
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Culminar el traspàs del servei ferroviari de rodalia i reclamar a l’Estat la 

transferència del dèficit tarifari per a poder gestionar directament el servei.
b) Incorporar-se a l’Oficina de Coordinació del Pla de Rodalies 2020-2030 per a 

garantir el desplegament correcte del conjunt d’inversions previstes en el Pla.
c) Desplegar en el termini d’un any la T-Mobilitat amb una millora de les tarifes 

de transport públic amb criteris d’equitat i de justícia social i pensant en el traspàs de  
viatges del transport privat al transport públic.

d) Prioritzar les inversions ferroviàries al conjunt del país i, molt especialment, 
les previstes en el Pla específic de mobilitat del Vallès, la línia orbital ferroviària, la 
xarxa tramviària a la ciutat de Barcelona i la connexió amb els municipis que l’en-
volten i els projectes de tren tramvia al Camp de Tarragona, a la Costa Brava, al 
Bages i als nuclis previstos.

e) Desplegar el servei de rodalia a les terres de Lleida i la xarxa d’intermodalitat 
al voltant de l’estació Lleida - Pirineus.

f) Redactar i presentar un nou pla de mobilitat per a les Terres de l’Ebre i nego-
ciar la recuperació dels trens Avant semidirectes entre Tortosa i Barcelona, augmen-
tant-ne les freqüències, i l’aprovació d’abonaments als trens de llarg recorregut que 
s’aturen a l’estació L’Aldea - Tortosa - Amposta.
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g) Intensificar els treballs de la Taula de Mobilitat de la Catalunya Central amb 
l’objectiu de millorar urgentment la mobilitat en clau regional i comarcal amb qües-
tions com els horaris, les freqüències o la intermodalitat.

h) Desplegar un pla de transport públic en xarxa en cada àmbit previst per les 
directrius nacionals de mobilitat de Catalunya que fomenti la intermodalitat, millori 
les línies d’autobusos i connecti tot el territori.

V. Energia
40
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Demanar al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i al Ministeri per 

a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que aturin i desestimin el projecte  
i el traçat de les cinc línies de molt alta tensió que afecten el territori català.

b) Demanar al Govern de l’Estat que li retorni les competències retirades amb 
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució amb relació al poder decisori sobre els 
traçats de les xarxes de transport d’energia i al caràcter vinculant de l’informe que 
emet la Generalitat sobre el pla d’inversions anual de les companyies energètiques.

c) Impulsar, com a mesura per a lluitar contra la volatilitat dels preus del mercat 
elèctric majorista, l’autogeneració d’energies renovables a tots els nivells (particu-
lars, comunitats, empreses i ens públics o mixtos) igualant els drets i oportunitats 
dels petits i els grans productors.

d) Demanar al Govern de l’Estat que auditi i publiqui els costos de la distribució 
elèctrica per tal d’aplicar-hi una remuneració que sigui transparent, justa i propor-
cionada i que permeti, si s’escau, abaratir aquest concepte en el preu de la factura 
de la llum.

e) Demanar al Govern de l’Estat que, mitjançant un decret llei, obligui les co-
mercialitzadores d’últim recurs a contractar un mínim del 50% de l’energia que 
comercialitzen a preu tancat i només la resta al mercat diari, per tal d’acotar la pro-
porció dels quilowatts hora venuts per aquestes empreses que estigui afectada per la 
volatilitat dels preus, i reduir-ne així l’afectació sobre la ciutadania i sobre la com-
petitivitat de les pimes i els autònoms.

f) Reprovar el Govern de l’Estat per la seva inacció davant l’increment del preu 
de l’electricitat, per la seva manca de previsió i per haver reaccionat tard i malament 
en l’aplicació de les mesures que tenia al seu abast.

41
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Assolir un model energètic que sigui un 50% renovable el 2030 i 100% reno-

vable el 2050.
b) Aprovar, en un termini de dos mesos, una modificació del Decret llei 16/2019, 

del 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a 
les energies renovables, per a garantir el desplegament de les energies renovables 
al territori establint criteris de protecció de la biodiversitat i el sòl agrari, i de par-
ticipació dels ciutadans i de les administracions locals, i evitant la massificació de 
projectes al territori.

c) Crear una empresa pública amb capacitat de gestió del cicle de producció, dis-
tribució i comercialització de l’energia.

42
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar una estratègica pública per 

a la transició energètica per a: 
a) Donar prioritat als projectes, públics i privats, orientats a la transició energè-

tica i la descarbonització de l’economia susceptibles de rebre recursos dels fons de 
recuperació europeus Pròxima Generació, d’acord amb el territori on es trobin els 
projectes.
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b) Prioritzar els projectes cooperatius, comunitaris o de participació ciutadana 
que apostin per l’autoproducció i l’ús directe de l’energia generada a partir de fonts 
renovables i que integrin principis d’eficiència energètica.

c) Reconèixer el dret de les comunitats energètiques a desenvolupar totes les ac-
tivitats del cicle energètic, i també l’accés als mercats, sigui de manera individual 
o per mitjà de l’agregació energètica de diferents punts de producció i ús energètic.

d) Impulsar la legalització d’autoconsums compartits.
e) Impulsar la utilització d’energia neta cent per cent verda, d’origen renovable 

–solar, eòlica o biomassa– i produïda amb recursos naturals.
43
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Constituir un fons públic per a combatre la pobresa energètica de les famílies.
b) Constituir un fons públic per a impulsar la millora de l’eficiència energètica 

de les llars.
c) Impulsar la creació de punts d’informació a la ciutadania i empreses, articulats 

mitjançant els ajuntaments, sobre el bo social i els ajuts d’emergència social per a fer 
front a la pobresa energètica; sobre l’adopció de mesures d’estalvi i eficiència; sobre 
la sol·licitud de subvencions a les instal·lacions d’autoconsum d’energia renovable,  
i sobre la participació en comunitats energètiques locals.

d) Fer auditories de la xarxa de distribució per a assegurar l’estat correcte de la 
xarxa, el compliment dels contractes i la qualitat del servei.

VI. Empresa
44
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Apostar per un sector públic actiu i emprenedor que lideri la transformació 

econòmica imprescindible per a afrontar l’impacte simultani de la Covid-19 i l’emer-
gència climàtica i l’orienti cap a una economia més inclusiva i verda, arrossegant el 
teixit econòmic i empresarial cap a un model basat en la societat del coneixement, la 
digitalització, la innovació, la internacionalització, la reindustrialització i el desen-
volupament sostenible.

b) Continuar ajudant en la reactivació del sector del turisme, continuar treballant 
per a transmetre el missatge que Catalunya és una destinació turística segura, con-
tinuar impulsant la reconversió del sector turístic, transformant-lo i modernitzant-lo 
per mitjà de la sostenibilitat i la digitalització, i, especialment, potenciar el turisme 
a tot el territori, posant en valor, entre altres aspectes, el patrimoni cultural, paisat-
gístic, gastronòmic i històric.

c) Promoure la innovació de les empreses per a garantir-ne la competitivitat i el 
creixement sostenible, fent un pas endavant qualitatiu en aquest àmbit per a acostar 
Catalunya a la mitjana de la Unió Econòmica i Monetària, que és del 57% de petites 
i mitjanes empreses innovadores.

d) Elaborar un programa per a la transformació digital del sector del comerç, 
transferint coneixement a les empreses i augmentant-ne així el potencial de creixe-
ment.

e) Defensar els drets dels consumidors, sobretot dels col·lectius vulnerables pel 
que fa als subministraments bàsics, com ara l’aigua, la llum o el gas, inclosos llurs 
drets lingüístics en l’àmbit de la relació de consum i en les comunicacions orals  
i escrites.

f) Modificar el Codi de consum de Catalunya per a garantir els drets d’informa-
ció dels deutors d’un préstec amb garantia hipotecària afectats per la titulització del 
préstec.

g) Desplegar la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat eco-
nòmica, a fi de millorar la competitivitat del teixit empresarial.
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h) Elaborar un pla per a recuperar el lideratge mundial en el sector de les fires, 
potenciant especialment les vinculades als grans canvis a escala mundial, com ara 
l’energia, la sostenibilitat, la tecnologia i el canvi climàtic.

VII. Treball
45
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Enfortir l’aposta per la concertació i el diàleg social com a mecanismes per a 

prendre grans decisions de país, ja que la institucionalització del diàleg entre el Go-
vern i els agents econòmics i socials contribueix a una bona governança en aquests 
àmbits, i aconseguir un mercat laboral amb més capacitat de generar i distribuir so-
cialment la riquesa.

b) Destinar recursos per a fomentar l’ocupació, en especial dels col·lectius amb 
més dificultats per a trobar feina, com ara els joves menors de vint-i-cinc anys, les 
dones i les persones més grans de cinquanta-dos anys.

c) Fomentar l’economia social i solidària com un espai de canvi i transformació 
social, amb l’impuls d’iniciatives que aporten valor afegit més enllà de l’estrictament 
econòmic en termes de sostenibilitat, compromís i participació, ja que ha d’ésser una 
de les claus de volta en la reconstrucció de l’economia catalana post Covid.

d) Posar les persones en el centre de l’activitat econòmica amb el foment i la pro-
tecció de les iniciatives cooperatives, que aporten valors com la gestió democràtica, 
l’autoajuda o la solidaritat.

e) Potenciar l’actuació de la Inspecció de Treball com a eina per a garantir la vi-
gilància i el control de les relacions en el món laboral, sobretot en les situacions de 
treball amb condicions precàries, i impulsar la transformació digital de l’actuació 
inspectora.

f) Avançar cap a una Catalunya més justa, amb menys precarietat i menys 
desigualtat, amb la implantació, per mitjà dels convenis col·lectius i la implicació 
necessà ria de tots els agents econòmics i socials, d’un salari mínim català de refe-
rència que comporti com a mínim el 60% del salari mitjà.

g) Transformar el sistema d’ocupació i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
perquè pugui tenir un caràcter integral i pugui gestionar les polítiques d’ocupació 
tant actives com passives, i exigir al Govern de l’Estat el traspàs de les prestacions 
contributives d’ocupació per a permetre la gestió integral de l’ocupació des de Ca-
talunya.

46
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar el sistema d’ocupació i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

en els pressupostos de la Generalitat per al 2022, amb la inversió necessària i amb 
l’adaptació a les necessitats individuals de cada persona, seguint les ràtios de tècnics 
per persona desocupada fixades per l’Organització Internacional del Treball, per a 
obtenir un treball digne i de qualitat, aplicant les eines que permet la digitalització.

b) Impulsar, en els propers tres mesos i amb nous recursos, les següents mesures 
específiques de finançament per a projectes empresarials: 

1r. Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes que afavoreixin la 
posada en marxa i la consolidació dels negocis.

2n. L’accés a sistemes alternatius de finançament per mitjà d’àngels inversors 
dels cercles més propers als treballadors autònoms.

3r. Ajuts perquè els joves acollits al programa Garantia Juvenil es constitueixin 
com a treballadors autònoms, ajuts per a majors de cinquanta anys i ajuts per als 
treballadors autònoms que contractin joves acollits al programa Garantia Juvenil.

4t. Un programa de suport per a la creació d’autoempreses com a política activa 
d’ocupació, continuïtat i millora del programa «Consolida’t» per a la consolidació, 
l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom.
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5è. L’elaboració d’un programa pilot de cotreball per a treballadors autònoms per 
tal d’impulsar programes de cooperació amb altres autònoms com a fórmula per al 
creixement dels negocis.

c) Presentar un pla, en el termini de sis mesos, amb les partides pressupostàries 
corresponents, per a assolir la transició laboral justa a Catalunya, en el marc dels 
canvis que pateix el mercat de treball en els àmbits digital i ecològic.

VIII. Economia
47
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Explorar noves vies de finançament del deute que permetin de reduir la depen-

dència del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes.
b) Promoure una millora de la competència en els mercats i un bon funcionament 

de l’economia mitjançant actuacions sectorials que afavoreixin la simplificació de 
l’Administració.

c) Reforçar les institucions de control de la competència per a millorar l’entorn 
competitiu dels mercats.

d) Dotar Catalunya amb un marc estratègic i legislatiu de contractació pública 
que simplifiqui processos i fixi criteris socials, laborals, ambientals i de gènere, i 
millorar els sistemes de compra corporativa i de contractació pública per a afavorir 
la racionalització, l’eficiència i la transparència en la despesa pública.

e) Reclamar al Govern de l’Estat que garanteixi la cogestió efectiva dels fons 
Pròxima Generació de la Unió Europea des de Catalunya i que sigui la Generalitat 
qui gestioni les convocatòries en els àmbits de competències exclusives i defineixi 
els elements fonamentals de cada convocatòria.

f) Reclamar al Govern de l’Estat que acordi, sense més dilació, la destinació i 
els continguts del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) 2021-2027.

g) Maximitzar la captació dels fons europeus, especialment els fons Pròxima 
Generació UE.

h) Promoure la projecció de l’Institut Català de Finances perquè, més enllà de 
facilitar fons a les pimes i als autònoms, esdevingui una banca efectiva per a impul-
sar el teixit econòmic i es consolidi com a referent en el suport als projectes catalans 
dels fons Pròxima Generació UE i Feder.

i) Intensificar les mesures de prevenció, control, detecció i correcció del frau fiscal.
j) Potenciar una fiscalitat verda, adoptant mesures fiscals que incentivin com-

portaments més respectuosos amb el medi ambient i desplegant normativament els 
impostos que estableix la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

IX. Consum
48
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dur a terme les actuacions necessàries –dins el seu marc competencial– per 

a garantir l’accés de la ciutadania, en igualtat de condicions, a tots els serveis que 
s’han d’entendre com a bàsics en el marc socioeconòmic i, especialment, a les ope-
ratives bancàries, al diner efectiu, a les gestions bancàries personalitzades fora de 
l’àmbit digital i al servei postal universal; i exigir-ne les reformes necessàries quan 
superin l’àmbit competencial de la Generalitat.

b) Impulsar, per mitjà de l’Agència Catalana del Consum, l’elaboració d’un codi 
de bones pràctiques en què les entitats financeres es comprometin a garantir l’ac-
cés de tothom qui acrediti la impossibilitat d’operar digitalment a serveis bancaris, 
amb freqüència diària i en l’horari d’oficina íntegre, sense cita prèvia i amb atenció 
personalitzada.

c) Impulsar, per mitjà de l’Agència Catalana del Consum, la promoció de les 
inspeccions i actuacions necessàries per a constatar que les entitats bancàries i fi-
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nanceres que operen en llur àmbit competencial ho fan garantint els drets dels con-
sumidors i usuaris –especialment de la gent gran– a rebre un servei acurat, lliure 
de conductes abusives, negligents o fraudulentes, amb incoació, si escau, dels expe-
dients sancionadors corresponents.

d) Elaborar un estudi sobre l’exclusió financera per a avaluar la manera com els 
processos de digitalització i concentració bancària han impactat en el conjunt de la 
ciutadania i el territori de Catalunya, amb la identificació de les zones i els sectors 
de població exclosos d’accés a serveis bancaris, i amb recomanacions i accions per a 
redreçar la situació tant en l’àmbit de Catalunya com en els àmbits estatal i europeu.

e) Promoure serveis bancaris de proximitat per mitjà d’una aliança pública i 
cooperativa que fomenti un model de serveis bancaris i financers proveïts per co-
operatives de consum, seccions de crèdit i altres fórmules d’economia social que 
garanteixin l’accés de la ciutadania a l’operativa bancària i a la disposició de diners 
en efectiu.

f) Impulsar, per mitjà de l’Agència Catalana del Consum, una avaluació que 
permeti constatar que l’operador del sistema postal universal Sociedad Española 
de Correos y Telégrafos, SA, garanteix la universalitat del seu servei i compleix els 
estàndards de qualitat establerts per la Directiva 2008/6/CE del Parlament Europeu  
i del Consell, del 20 de febrer de 2008.

g) Traslladar al Govern de l’Estat la necessitat de: 
1r. Promoure mesures legislatives per a garantir el manteniment de la prestació 

universal de serveis bancaris i postals mínims de qualitat.
2n. Supeditar l’autorització de possibles fusions bancàries al manteniment de 

xarxes d’oficines que garanteixin un servei bancari universal.

X. Acció exterior
49
El Parlament de Catalunya condemna la situació de repressió política que es viu 

a Catalunya, insta el Govern a denunciar a nivell internacional la persecució política 
i judicial que els líders polítics, els servidors públics i la ciutadania catalana pateixen 
per part de les estructures administratives, polítiques i judicials que constitueixen l’Es-
tat espanyol, i denuncia el boicot sostingut a l’acció exterior de la Generalitat per part 
del cos diplomàtic i les autoritats espanyoles, que contravenen al marc competencial 
català i representen un obstacle per a la defensa efectiva dels interessos i el benestar 
dels ciutadans de Catalunya.

50
El Parlament de Catalunya condemna la negativa del Govern de l’Estat a dema-

nar l’oficialitat del català a la Unió Europea i insta el Govern de la Generalitat a de-
fensar davant les institucions europees el reconeixement del català com a llengua 
oficial de la Unió Europea.

51
El Parlament de Catalunya constata: 
a) La necessitat de crear, seguint la recomanació del Síndic de Greuges, una co-

missió parlamentària de seguiment de l’informe de l’Assemblea Parlamentària del 
Consell d’Europa titulat «Should politicians be prosecuted for statements made in 
the exercise of their mandate?».

b) La urgència de consolidar i cohesionar l’acció exterior de la Generalitat com 
a element que forma part de la normalitat democràtica del país i de la voluntat de 
Catalunya d’ésser present al món com un actor responsable i solidari dins la comu-
nitat internacional.

c) La necessitat d’incrementar, de manera transversal entre els diferents depar-
taments de la Generalitat, el pressupost destinat a les polítiques de cooperació, amb 
l’objectiu d’assolir el 0,7% en inversió en ajuda oficial al desenvolupament per a 
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l’any 2030, tenint present l’equilibri territorial i la col·laboració amb els ens locals  
i fomentant polítiques que responguin als reptes globals.

52
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Enfortir la xarxa de delegacions del Govern a l’exterior, amb l’extensió de la 

presència institucional de Catalunya en zones en què no és present, amb l’objectiu 
d’incrementar la seva capacitat de projecció i d’influència, maximitzar la seva con-
tribució al país i als catalans que viuen a l’exterior, i promoure la coordinació de 
l’acció exterior entre els principals organismes de la Generalitat, les entitats muni-
cipalistes i les diferents institucions locals i supramunicipals catalanes que operen 
a l’exterior.

b) Habilitar mecanismes per a donar el reconeixement polític adequat a la comu-
nitat catalana a l’exterior, de manera que es tingui en compte en el cicle d’elaboració 
de polítiques públiques, millorant el catàleg de serveis que es dona a la comunitat 
catalana organitzada i no organitzada i a les organitzacions de la societat civil.

c) Elaborar el Pla estratègic de l’acció exterior i de relacions amb la Unió Euro-
pea del Govern 2023-2026, amb la priorització d’una acció exterior eficaç, innova-
dora i coordinada que situï la defensa dels interessos nacionals de Catalunya com a 
eix vertebrador de tota acció exterior liderada pel Govern.

d) Promoure, amb veu i posicionament propis, la incidència catalana en el pro-
cés de construcció de la Unió Europea i en les grans iniciatives europees, amb la 
priorització de la participació de la societat civil catalana en la Conferència sobre el 
Futur d’Europa i la defensa dels interessos de Catalunya per mitjà de la participació 
en les institucions comunitàries.

e) Posar en pràctica les competències del departament competent en matèria 
d’acció exterior i complir els compromisos adquirits en matèria de suport i assesso-
rament a les administracions locals per a facilitar-ne la internacionalització.

XI. Educació
53
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Actualitzar i donar continuïtat, coordinadament amb el Departament de Salut, 

als protocols Covid als centres educatius per a garantir que el curs 2021-2022 es pu-
gui desenvolupar presencialment i amb seguretat.

b) Avançar progressivament cap a la gratuïtat i la universalitat del primer cicle 
d’educació infantil, començant per la I2 (anteriorment P2), respectant i integrant la 
iniciativa pública existent actualment i promovent una oferta territorialment equili-
brada i que treballi contra el despoblament, i garantir que cap escola bressol de mu-
nicipis petits o de l’àmbit rural no hagi de tancar per motius econòmics.

c) Reduir progressivament les ràtios al segon cicle d’educació infantil, amb el 
manteniment de l’estratègia de no reduir grups d’I3 malgrat la davallada demogràfi-
ca, i avançar cap a la reducció de ràtios en l’educació primària i secundària.

d) Impulsar el desplegament del Pla d’educació digital de Catalunya amb la crea-
ció de la figura dels mentors digitals als centres educatius, per tal d’acompanyar-los 
en la creació de llur estratègia digital i ajudar a formar els docents per al millora-
ment de la competència digital; garantir a tots els centres del Servei d’Educació de 
Catalunya dispositius digitals per als alumnes entre cinquè de primària i els estudis 
postobligatoris i per a tots els docents, i també transformar en aules digitals el con-
junt de la xarxa escolar i garantir la connectivitat a alumnes i centres.

e) Incrementar l’oferta pública mitjançant la construcció de nous equipaments i 
la incorporació a la xarxa pública dels equipaments d’altres titularitats que, d’acord 
amb la normativa, demanin fer el canvi a la titularitat pública.

f) Desplegar l’acord marc de col·laboració entre el Departament de Salut i el De-
partament d’Educació per al desenvolupament de les intervencions vinculades a la 
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salut dels alumnes en l’àmbit escolar i l’atenció educativa domiciliària o en centres 
sanitaris, amb especial atenció a l’abordatge de la salut mental i el benestar emocio-
nal des de l’àmbit educatiu, reforçant la formació dels professionals educatius per a 
detectar possibles afectacions en menors i actuar des del primer moment, i també 
reforçar els espais d’atenció i escolta individualitzada als centres i utilitzar eines per 
a conèixer l’impacte de la pandèmia en la salut emocional d’alumnes i professors.

g) Fomentar la formació professional i augmentar l’oferta de places als cicles for-
matius de grau mitjà, d’acord amb les directrius de la Llei d’educació; desenvolupar 
el model de formació professional dual d’acord amb les necessitats i les especifici-
tats sectorials i territorials, amb l’objectiu d’avançar cap al 40% d’alumnes amb mo-
dalitat de formació professional dual, i també impulsar el funcionament de l’Agència 
Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya com a instrument 
transformador de l’estructura de qualificació professional amb relació a la demanda 
de perfils del teixit empresarial i a les necessitats de la ciutadania.

h) Impulsar mesures per a afavorir l’equitat educativa, per a evitar la segregació 
escolar i per a lluitar contra l’abandonament escolar prematur mitjançant el desenvo-
lupament del Pla de millora d’oportunitats educatives i del desplegament del decret 
d’admissió i programació de l’oferta educativa.

i) Incrementar els recursos econòmics per al desplegament del decret d’escola in-
clusiva tal com consta en la memòria econòmica del mateix decret i reforçar l’aten-
ció emocional dels alumnes amb la incorporació de nous professionals als equips 
d’assessorament i orientació psicopedagògica.

j) Desplegar el pla «Escoles lliures de violències», impulsar el pla de formació 
en benestar emocional i salut mental adreçat als professionals de l’educació, i incor-
porar-hi formació per a la prevenció del suïcidi, i també continuar impulsant el pro-
grama «Coeduca’t» per tal d’incloure l’educació sexual i afectiva i la perspectiva de 
gènere als currículums de totes les etapes educatives.

54
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Promoure l’actuació coordinada dels serveis socials, educatius i de salut per 

a afrontar les situacions de més vulnerabilitat de la població escolar com més aviat 
millor, dissenyant un pla d’actuació coordinat i individualitzat per a cada infant o 
jove i proveint els recursos necessaris per a una intervenció sociosanitària adequada 
en l’àmbit escolar que tingui en compte la població vulnerable real.

b) Revisar els criteris de classificació de la complexitat dels alumnes de manera 
transparent i amb la participació de tota la comunitat educativa, i permetre una mo-
ratòria, com a mínim, de dos anys als canvis fets en l’assignació de recursos, rectifi-
cant-ne la reducció als centres que han perdut nivell de complexitat i mantenint-los 
als centres on la complexitat ha augmentat com a resultat del canvi en els criteris 
de classificació.

c) Crear sense més demora un grup de treball que tingui en compte tota la co-
munitat educativa, a fi d’avançar cap al desplegament efectiu del Decret 150/2017, 
del 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu 
inclusiu, i garantir a partir del curs 2021-2022 els recursos docents i educatius ne-
cessaris per a aplicar plenament els objectius i criteris d’aquest decret.

55
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar les places de formació professional pública i presencial per a do-

nar resposta a l’augment de la demanda provocat, especialment, per l’increment de-
mogràfic i la desocupació juvenil, en compliment de l’article 109 de la Llei orgànica 
2/2006, del 3 de maig, d’educació.

b) Crear un grup de treball amb els actors implicats en el marc de l’Agència Pú-
blica de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya que abordi la planifi-
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cació de la formació professional i creï un mapa territorial i sectorial de centres de 
referència i integrats.

c) Preveure la dotació pressupostària necessària per a garantir el desplegament 
de la formació professional pública, i incrementar les plantilles, els recursos i els 
centres, construint nous equipaments.

d) Combatre les desigualtats territorials existents en la provisió de l’oferta de 
formació professional pública i prioritzar la creació de places a les comarques amb 
més dèficit de provisió.

e) Introduir en els currículums de totes les especialitats de formació professio-
nal la perspectiva de gènere i la visibilitat de les aportacions de les dones en tots els 
àmbits del coneixement.

f) Equiparar la beca per matrícula d’honor a l’accés d’estudis universitaris, amb 
la gratuïtat del primer curs, entre els alumnes provinents del batxillerat i els alum-
nes provinents de la formació professional.

56
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Revisar i millorar l’aplicació del protocol de prevenció, detecció i intervenció 

davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals amb la participació d’agents 
externs, perquè les escoles no poden ésser part i jutge d’una problemàtica interna.

b) Formar i conscienciar els mestres i els professors sobre l’assetjament i el ciber-
assetjament, per a impulsar-ne la detecció i la prevenció, i incloure l’assetjament en 
els plans d’estudis de magisteri, psicologia i pedagogia.

c) Visibilitzar l’assetjament i el ciberassetjament en els centres educatius com 
una problemàtica social, atès que la visibilització és la millor estratègia per a fer-hi 
front.

d) Impulsar plans de prevenció a totes les escoles i tots els instituts per a fer efec-
tiva la lluita contra l’assetjament escolar en totes les seves manifestacions i per raó 
de sexe, orientació sexual, identitat de gènere, origen, cosificació o qualsevol altre 
motiu d’odi.

XII. Recerca i universitats
57
El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu d’enfortir el sistema de coneixement  

i vertebrar el país territorialment i socialment, insta el Govern a: 
a) Continuar la tasca d’implantació total del Pacte nacional per a la societat del 

coneixement, com a instrument de consens entre tots els agents del sistema, i dur 
a terme les accions necessàries per tal que Catalunya avanci cap a una societat del 
coneixement.

b) Assegurar un finançament del sistema universitari que consolidi l’autonomia 
financera de les universitats, els permeti acomplir l’activitat acadèmica i científica 
i n’asseguri la qualitat, i també el finançament suficient dels centres de recerca de 
Catalunya (Cerca), acompanyant-los en llur acció per a posicionar la recerca del país 
en el context global.

c) Promoure actuacions de foment de la recerca en salut en l’àmbit de les univer-
sitats, els centres de recerca, les infraestructures cientificotècniques singulars, els 
parcs científics i qualsevol altra entitat activa en recerca, desenvolupament i innova-
ció (R+D+I) que es pugui considerar agent del sistema de coneixement.

d) Fomentar projectes d’innovació docent i polítiques i experiències que servei-
xin per a impulsar la innovació i la millora constant de la docència universitària.

e) Establir els mecanismes necessaris, a més d’una dotació pressupostària sufi-
cient, per a fomentar les polítiques d’estabilització i treballar per a crear programes 
contra la precarització laboral, i també exigir al Govern de l’Estat l’eliminació de la 
taxa de reposició en el marc de la negociació dels pressupostos generals de l’Estat 
per al 2022, a fi de garantir el relleu generacional necessari a les universitats.
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f) Crear grups de treball interdepartamentals per tal que llur coneixement i po-
tencial transformador arribi als agents dinamitzadors del teixit productiu, social, 
educatiu, econòmic, cultural i sanitari del territori, i també potenciar el compromís 
social i el paper del sistema universitari en el foment de l’educació al llarg de la vida, 
tot afavorint la relació de la comunitat universitària amb la realitat immediata del 
seu entorn, dels barris i de les ciutats.

g) Estimular iniciatives de col·laboració publicoprivada amb finalitats concretes 
i consensuades que permetin de fer avançar projectes de transferència del conei-
xement en fase de premercat (empreses emergents o start-ups), i també generar un 
mapa de les iniciatives empresarials amb més projecció sorgides dels centres públics 
de coneixement (empreses derivades o spin-offs) i cercar vies de suport des de l’Ad-
ministració per a consolidar-les i fer-ne el seguiment.

h) Mantenir una política de preus i beques que garanteixi l’equitat en l’accés als 
estudis superiors i que potenciï la retenció i atracció del talent a les universitats, i 
també potenciar l’accés a l’estudi dels estudiants més desafavorits mitjançant la im-
plantació progressiva de beques salari que permetin la dedicació a l’estudi i compor-
tin el compromís dels estudiants en l’aprofitament dels recursos públics.

i) Afavorir i facilitar el diàleg entre els agents que intervenen en la contractació 
de treballadors del sistema de recerca de Catalunya, per tal d’assolir l’objectiu d’un 
conveni de la recerca.

j) Garantir el caràcter vehicular del català a les universitats tot vetllant pels drets 
lingüístics dels estudiants, el professorat i la resta de la comunitat universitària, i 
també enfortir l’ús de terceres llengües a les universitats per a millorar les compe-
tències lingüístiques dels estudiants.

k) Vetllar perquè, en el marc del grup de treball sobre la millora de les pràctiques 
universitàries de la Comissió de Programació i Orientació Acadèmica del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, s’estableixin mecanismes de consens entre els agents 
implicats per tal de millorar les condicions de les pràctiques dels estudiants, com 
una activitat acadèmica formativa més que contribueixi eficaçment a llur formació 
integral en coneixements i competències.

l) Desenvolupar les polítiques en l’àmbit de la docència, la recerca i la transfe-
rència del coneixement amb perspectiva de gènere, fomentant les vocacions cienti-
ficotècniques en les dones i prioritzant actuacions com un acord per a la protecció 
de l’embaràs i la maternitat en l’avaluació de l’activitat investigadora de les dones.

XIII. Igualtat
58
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desenvolupar actuacions per a reduir la feminització de la pobresa i la preca-

rietat econòmica que pateixen les dones incorporant la perspectiva de gènere en els 
plans d’ocupació, en els programes d’accés a l’habitatge i en tots els plans dirigits a 
combatre l’exclusió social, i també assegurar que totes les polítiques de recuperació i 
les actuacions finançades amb fons europeus que s’estableixin per a fer front a la crisi 
derivada de la Covid-19 incorporin la perspectiva de gènere i comptin amb la parti-
cipació d’entitats de dones i dels col·lectius de risc d’exclusió social.

b) Garantir l’equitat menstrual a través de l’accés a productes d’higiene mens-
trual, especialment als sostenibles del punt de vista econòmic i ecològic, a tots els 
centres educatius, de formació professional i educació especial, i a col·lectius de do-
nes en situació de pobresa menstrual, i també desplegar accions comunicatives i de 
sensibilització sobre els drets sexuals i reproductius adreçades a la població general 
en clau interseccional, garantint accions al llarg de tot el cicle de vida i, especial-
ment, en la joventut.

c) Desplegar mesures que tinguin en compte el cicle menstrual en l’aprofundi-
ment dels drets laborals, com el permís voluntari i retribuït per la menstruació i la 
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menopausa de totes les dones que ho necessitin, per a donar cobertura a la necessitat 
de cura, erradicant la discriminació laboral, ja que el dolor menstrual pot ésser fins 
i tot invalidant i pot afectar directament la capacitat laboral.

d) Assegurar la coordinació de les polítiques feministes mitjançant una figura 
referent designada per cada departament i incorporar la formació en transversalitat 
interseccional a tots els nivells de l’Administració.

e) Reclamar al Govern de l’Estat que ampliï a sis mesos com a mínim els permi-
sos de maternitat i paternitat i que els iguali en els casos de mort perinatal.

f) Dissenyar mecanismes que assegurin la millora de les condicions laborals de 
les professions de les cures.

g) Revisar amb perspectiva de gènere els processos d’acreditació del professorat 
universitari i de la seva activitat investigadora, tot considerant l’impacte estructural 
de l’embaràs i la maternitat i el major impacte de la Covid-19 en les dones del perso-
nal docent i investigador; reproduir íntegrament l’informe «She figures», de la Co-
missió Europea, amb dades del Sistema Universitari de Catalunya, i fer una guia per 
a l’elaboració i el seguiment dels plans d’igualtat i dels protocols de les universitats, 
que inclogui mecanismes de supervisió externa.

h) Augmentar els recursos de la xarxa d’atenció i recuperació integral de les 
dones que pateixen violència masclista, en coordinació amb l’àmbit municipal, in-
cloent-hi l’atenció especialitzada a les violències sexuals, i desenvolupar eines es-
pecífiques per a l’abordatge de les violències masclistes que es produeixen en els 
àmbits educatiu, digital, comunitari i obstètric i en la vida política i l’esfera pública.

i) Ampliar i reforçar la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI, millorar la 
formació i la professionalització de les persones que treballen en l’atenció a la Xar-
xa SAI LGBTI i altres àmbits d’atenció LGBTI+, i enfortir i difondre els canals de 
denúncia efectius per a la població que hagi patit una discriminació LGBTI-fòbica.

j) Elaborar i desplegar una llei de les persones trans i completar el desplegament 
del model de trànsit d’atenció a les persones trans* per tot el territori.

k) Impulsar el Pla nacional d’impuls de l’esport femení per tal de promoure la 
visualització, la millora, la presència, el prestigi i el reconeixement de tots els ves-
sants de l’esport femení.

XIV. Medi ambient
59
El Parlament de Catalunya reivindica i fa palesa la necessitat de tramitar pel pro-

cediment d’urgència totes les iniciatives parlamentàries legislatives que tractin sobre 
l’acció climàtica, i de reduir com a mínim a la meitat els terminis.

60
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear l’Assemblea Ciutadana pel Clima amb un empoderament efectiu de la 

ciutadania sobre els temes d’acció climàtica i promoure la innovació en l’acció cli-
màtica i el desenvolupament sostenible, incrementant la transferència de coneixe-
ment i el diàleg entre el Govern, el món acadèmic i la societat civil en l’àmbit del 
desenvolupament sostenible i cercant la implicació dels sectors econòmics i socials 
en el procés de desenvolupament sostenible de Catalunya.

b) Promoure mesures legislatives i fomentar un model energètic basat en l’efi-
ciència i totalment renovable, descarbonitzat i desnuclearitzat, que garanteixi el dret 
d’accés a l’energia com a bé comú, amb la participació de la ciutadania i el territori, 
de generació energètica distribuïda i descentralitzada, territorialment equitativa i en 
un marc normatiu i impositiu favorable a la transició.

c) Presentar, en el termini de quatre setmanes, un pla detallat i perioditzat de 
constitució d’una empresa energètica pública. Aquest pla, tal com demana la Moció 
12/XIV, s’ha d’aprovar abans de final del 2021.
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d) Plantejar, durant el 2021, una proposta per a la reversió de la central hidro-
elèctrica de Sant Quirze de Besora (Osona) a mans públiques com a part de la nova 
empresa energètica pública, quan acabi la concessió actual (el 2024).

e) Presentar el projecte de llei de prevenció i gestió de residus i ús eficient dels 
recursos amb l’objectiu d’assolir el residu zero i la neutralitat en l’emissió de gasos 
amb efecte d’hivernacle, incorporant-hi la planificació de la limitació i el tancament 
dels espais d’incineració de residus urbans i industrials, i també desenvolupar el full 
de ruta per a l’economia circular, entre el Govern, les empreses i els agents socials, 
en coherència amb el full de ruta de la Unió Europea.

f) Crear les bases per a l’aprovació de la llei de la biodiversitat, tal com disposa 
la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, per a la conservació de la biodi-
versitat i el medi natural, i desplegar l’Agència de la Natura de Catalunya, garantint 
la participació dels ens locals i dels actors del territori en el seu desenvolupament  
i la seva activitat.

g) Impulsar el Pla integral de protecció del delta de l’Ebre per tal de garantir el 
futur del Delta, la protecció del litoral i de l’espai natural protegit, i les activitats 
econòmiques, i exigir a l’Estat que compleixi les seves competències i garanteixi els 
cabals ecològics a tota la conca de l’Ebre.

h) Estipular que l’aigua es gestioni conca per conca per tal de poder tenir en 
compte les necessitats de cada territori, aprofitant la gran experiència que hom té a 
Catalunya pel que fa a l’estalvi, l’eficiència o la reutilització sistemàtica de l’aigua 
per a usos humans, agrícoles i industrials.

i) Desenvolupar l’Estratègia de bioeconomia de Catalunya 2021–2030, aprovada 
recentment, que permetrà d’avançar vers un model productiu que cerqui l’equilibri 
de la producció i la competitivitat econòmica amb la preservació dels recursos na-
turals.

j) Donar suport al Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic, creat per la Llei 
16/2017, perquè elabori la proposta dels pressupostos de carboni i se’n pugui fer el 
seguiment i l’avaluació.

61
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fomentar la tinença responsable d’animals de companyia i fer activitats for-

matives, divulgatives i informatives en matèria de protecció animal.
b) Impulsar campanyes de sensibilització per a la prevenció de l’abandonament 

d’animals i sobre l’existència d’alternatives, com el recurs de la xarxa d’acollida d’ani-
mals.

c) Fomentar l’adopció d’animals, amb l’establiment d’un sistema unificat que 
faciliti i promogui l’adopció d’animals de companyia i en prioritzi l’acolliment fa-
miliar.

d) Plantejar, juntament amb el món local, la creació d’una xarxa de centres d’aco-
llida, amb un increment dels recursos per a garantir una atenció adequada als ani-
mals de companyia en situació de desemparament.

e) Treballar conjuntament amb les entitats socials protectores i amb els refugis 
d’animals per a millorar la detecció i la resposta.

f) Impulsar el voluntariat i la canalització de la col·laboració de les entitats de 
protecció animal i la societat civil en aquesta matèria.

XV. Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació
62
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar i desplegar l’Agenda rural com a garantia que es prioritzen les po-

lítiques que tenen per objectiu igualar les condicions de vida i de serveis del món 
rural, i vetllar pel seguiment del desplegament de l’Agenda a través dels òrgans de 
participació i govern corresponents. L’objectiu és dotar el territori amb prou serveis 
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perquè les persones que vulguin hi puguin desenvolupar llur projecte de vida, per-
sonal o professional.

b) Desplegar la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris, impulsant el Pla 
territorial sectorial agrari per tal de protegir els espais d’alt valor agrari i de contri-
buir a la preservació i la millora dels valors paisatgístics i ambientals associats als 
espais agraris, i també desenvolupar el Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes 
en desús, com una eina clau per al manteniment de l’activitat agrària i per a posar en 
producció les terres en desús, afavorir l’accés dels joves a la terra i, per tant, facilitar 
el relleu generacional. En aquest sentit, s’han d’iniciar, en el termini de dos mesos, 
els canvis legislatius corresponents per tal de: 

1r. Convertir el Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús en un ins-
trument administratiu i públic que incorpori les finques amb vocació agrària i en el 
qual se centralitzin les dades relatives a l’oferta i demanda d’aquesta mena de fin-
ques. Aquesta entitat ha d’ésser també un instrument per a dur a terme la mediació 
de l’entitat gestora amb terceres persones, tant per a assolir la incorporació de les 
finques a l’entitat com per a aconseguir-ne la cessió, estiguin o no incorporades al 
Registre, i per a fer-ne la depuració física i jurídica.

2n. Exercir des de l’Administració de la Generalitat, sigui amb personal propi de 
l’entitat gestora, amb personal propi de la Generalitat o amb persones habilitades a 
aquest efecte, les funcions de direcció i execució de l’activitat d’inspecció i control 
de les finques que pretenguin incorporar-se o estiguin ja incorporades al Registre de 
parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, estiguin o no cedides a tercers.

3r. Fixar preus de referència sobre les terres i crear una comissió tècnica de preus 
i valors que ha de rebre un informe anual d’activitat del Registre de parcel·les agrí-
coles i ramaderes en desús i un informe anual conjunt sobre preus i valors elaborat 
pels serveis tècnics agraris del departament competent en matèria d’agricultura i de 
l’entitat gestora. La Comissió Tècnica de Preus i Valors ha d’emetre, pel cap baix, un 
informe anual preceptiu per tal que la Generalitat fixi els preus de referència, en el 
qual han de constar els preus de referència proposats perquè els apliqui l’entitat ges-
tora del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús. Aquests preus s’han de 
determinar en funció de paràmetres que han de constar en el mateix informe, com 
ara les zones geogràfiques, la productivitat, la localització, la configuració geofísica 
i el tipus d’aprofitament.

c) Fomentar la millora de les infraestructures rurals, per tal d’invertir els fluxos 
migratoris fins ara dominants, del món rural a àmbits urbans, amb una atenció es-
pecial a la generació d’oportunitats econòmiques i ocupacionals per als residents 
en el medi rural, i també impulsar la digitalització del sector agroalimentari per a 
incrementar en la cadena de valor la transparència, l’eficiència i la competitivitat.

d) Desenvolupar els instruments i les actuacions que descriu el Pla estratègic 
d’alimentació de Catalunya –àmpliament debatut per la societat catalana i les orga-
nitzacions sectorials agroalimentàries–, que preveu una sèrie de mesures per a posar 
en valor el sistema agroalimentari i projectar-lo cap al futur, en completa sintonia 
amb les estratègies «Farm to fork» i «Green deal», de la Unió Europea, i els objec-
tius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, i per a 
enfortir i integrar en el territori les diferents baules de la cadena de producció, trans-
formació i comercialització dels aliments, i també impulsar un pacte nacional per a 
la sobirania alimentària, el desenvolupament rural i marítim i el relleu generacional.

e) Presentar el projecte de llei de la producció agrícola sostenible i impulsar així 
la transformació del sistema agroalimentari cap a sistemes de producció i elabora-
ció més sostenibles, mantenint la biodiversitat conreada, fomentant la implantació 
d’estratègies integrals de gestió, reforçant l’assessorament, incrementant les àrees de 
producció d’aliments dels quals Catalunya és deficitària, contribuint al relleu gene-
racional i avançant cap a balanços d’emissions de gasos i fixació del C02 equilibrats, 
per tal de contribuir a la mitigació del canvi climàtic.
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f) Impulsar i reforçar les actuacions contra les pèrdues i el malbaratament ali-
mentaris, desplegant la Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris, com una de les fites marcades pels objectius de desen-
volupament sostenible de les Nacions Unides per a erradicar la pobresa.

g) Assolir un model alimentari dinàmic i generador de valor basat en la bio-eco-
nomia circular que garanteixi la sostenibilitat econòmica mitjançant l’impuls de pro-
jectes transformadors arrelats al territori, i garantir l’equitat en tota la cadena de valor, 
assegurant l’equilibri del sistema amb una distribució de valor justa i equitativa entre 
tots els agents de la cadena alimentària, que ha d’incloure la conscienciació dels con-
sumidors sobre llur responsabilitat en l’adquisició de productes alimentaris bàsics a un 
preu just, element bàsic per a assolir sous i rendes dignes.

h) Aconseguir un bon acord de la política agrícola comuna (PAC) 2023-2027, 
acabant de tancar amb el Govern de l’Estat un acord sobre els ajuts directes del pri-
mer pilar que sigui el màxim de favorable per a Catalunya i dotant suficientment el 
pressupost per a les mesures de desenvolupament rural, per al període 2021-2027, 
de manera que el pressupost global sigui equivalent al pressupost global del període 
2014-2020 i que els beneficiaris siguin aquelles persones que tenen com a activitat 
principal l’agricultura, especialment els joves.

i) Dur a terme una gestió forestal alineada amb les mesures aprovades per la Llei 
16/2017, encaminades a augmentar la resistència i resiliència de les masses forestals 
als impactes del canvi climàtic, a afavorir una gestió forestal que permeti de reduir 
el risc d’incendis forestals, a aprofitar la biomassa forestal i a recuperar els mosaics 
agroforestals i de pastures, a partir d’espècies locals més adaptades fisiològicament 
a les condicions climàtiques, i promoure els recursos forestals, tant els fusters com 
els no fusters, i també executar mesures de gestió forestal activa adreçades a la con-
servació de la biodiversitat i el millorament de la vitalitat dels ecosistemes forestals.

j) Presentar un projecte de llei de la mar que reguli i estructuri l’Agenda maríti-
ma de Catalunya, com a marc per al desenvolupament d’una política marítima inte-
grada pròpia, generadora d’economia blava i alineada amb les polítiques marítimes 
europees i els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030; fomentar 
l’economia blava sostenible mitjançant el desplegament del nou Fons Europeu Ma-
rítim, de la Pesca i de l’Aqüicultura, i traslladar comunicativament als consumidors 
el valor afegit que suposen aquestes mesures per a fomentar entre la població el con-
sum de productes marins de proximitat.

XVI. Salut
63
El Parlament de Catalunya insta el Govern a transformar la xarxa de salut mental 

i a destinar-hi més pressupost per tal de: 
a) Desplegar els cinquanta-tres equips interdisciplinaris d’intervenció en crisi a 

domicili, que han de cobrir tot el territori, i desplegar deu equips comunitaris d’aten-
ció intensiva a la complexitat.

b) Iniciar la reconversió de l’hospitalització de llarga estada psiquiàtrica, avan-
çant cap a un model inclusiu que potenciï la recuperació, la inserció i els suports 
comunitaris.

c) Incrementar les places d’hospitalització de dia i completar el desplegament 
d’equips domiciliaris intensius i d’hospitalització a domicili en el conjunt del terri-
tori.

d) Posar en marxa el Pla de prevenció del suïcidi 2021-2025.
e) Impulsar un nou pacte nacional per a la salut mental.
f) Incorporar, en una primera etapa, cent cinquanta professionals d’intervenció 

comunitària als equips d’atenció primària amb més necessitat social, per tal d’incre-
mentar i millorar la promoció i prevenció del benestar emocional, millorar el conei-
xement i la intervenció precoç dels factors psicosocials i reduir la medicalització.
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64
El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear l’Agència d’Atenció Integra-

da Social i Sanitària, en la qual han de participar els departaments de Drets Socials  
i de Salut.

65
El Parlament de Catalunya insta el Govern, en matèria d’atenció primària, a: 
a) Destinar, progressivament, el 25% del pressupost de salut a l’atenció primària 

perquè es mantingui com un dels pilars del sistema i es pugui incrementar les plan-
tilles i recuperar la presencialitat de l’atenció sanitària i l’activitat dels consultoris 
locals que es van haver de tancar per a garantir els circuits d’atenció de la Covid, tan 
bon punt es puguin garantir aquests circuits i ho permeti l’impacte de la Covid-19 
sobre l’atenció primària i el període de descans dels professionals.

b) Assignar als ciutadans un gestor de salut per a millorar la gestió del procés 
assistencial, la programació de proves i visites, la resolució de dubtes i l’accés a la 
informació.

66
El Parlament de Catalunya insta el Govern, en matèria de salut pública, a: 
a) Crear un grup de treball per a desplegar i redefinir l’Agència de Salut Pública 

de Catalunya.
b) Elaborar un pla interdepartamental i intersectorial de salut pública (Pinsap) 

en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agència 2030, posant 
una atenció especial en els efectes de la crisi climàtica sobre la salut de les persones.

67
El Parlament de Catalunya insta el Govern, en matèria de professionals sanita-

ris, a: 
a) Millorar les condicions de treball dels professionals en l’entorn de negociació 

de tot el sector sanitari previst per al 2022.
b) Reprendre i impulsar la dinàmica de treball del Fòrum de Diàleg Professional.
c) Mantenir el Consell Assessor de Polítiques de Gènere en Salut i continuar-hi 

treballant.
d) Crear una comissió clínica de salut i gènere als centres sanitaris i estendre les 

bones pràctiques perquè es puguin intercanviar en el sistema sanitari integral d’uti-
lització pública de Catalunya (Siscat).

68
El Parlament de Catalunya insta el Govern a accelerar la innovació i transfor-

mació del sistema de salut a través dels fons europeus per a millorar els resultats en 
salut.

69
El Parlament de Catalunya insta el Govern, en matèria de mesures contra la Co-

vid-19, a: 
a) Agrair l’esforç i la gran tasca que han dut a terme tots els professionals del 

sistema de salut, els quals han estat en tot moment a primera línia de la lluita contra 
la pandèmia.

b) Fer front a l’evolució de la pandèmia promovent la vacunació, amb noves 
estratègies adaptades a la situació pandèmica, mantenint els nivells de vigilància  
i adaptant les mesures de prevenció i protecció a les necessitats de cada moment.

c) Recuperar progressivament l’activitat assistencial i incrementar els diagnòs-
tics, que s’han reduït perquè bona part de l’activitat assistencial s’ha centrat en 
l’atenció a la Covid-19.

70
El Parlament de Catalunya insta el Govern, pel que fa al pressupost sanitari, a 

incrementar el pressupost de la sanitat pública en 5.000 milions d’euros addicionals 
en cinc anys.
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71
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Go-

vern espanyol la millora del finançament per a enfortir el sistema de salut i poder fer 
front als múltiples reptes i necessitats derivats de la crisi sanitària.

72
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir polítiques i programes destinats a l’enfortiment de l’esport i de l’acti-

vitat física com a base per a una millor salut integral, i a integrar amb més intensitat, 
en les polítiques de salut pública, la pràctica esportiva i l’activitat física.

b) Donar suport als municipis i a les entitats esportives d’interès públic en l’am-
pliació i renovació del parc d’equipaments i instal·lacions esportius cap a un nou 
model d’instal·lació sostenible.

c) Fomentar la pràctica de l’activitat física i de l’esport en el conjunt de la societat 
i en totes les franges d’edat, posant un èmfasi especial en els col·lectius més vulne-
rables i en les persones amb diversitat funcional.

d) Potenciar la formació, la recerca i el desenvolupament en l’àmbit de les cièn-
cies de l’activitat física i de l’esport.

e) Garantir els drets dels pacients a acollir-se a la llei d’eutanàsia del sistema sa-
nitari públic a tot el territori.

f) Garantir que la interrupció voluntària de l’embaràs es pugui practicar als hos-
pitals del sistema públic de totes les regions sanitàries.

g) Examinar el resultat dels informes d’auditoria de les despeses de la prestació 
de l’activitat extraordinària que han generat les entitats que no formen part del siste-
ma sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, prenent com a base el Decret 
llei 12/2020, del 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació 
amb el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tribu-
tari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada per la Covid-19, a fi de determinar la valoració econòmica final 
d’aquesta activitat.

h) Presentar, durant el 2021, un informe sobre la destinació dels Fons del Pla 
d’Inversió en Equips d’Alta Tecnologia (Inveat), del Govern d’Espanya, especificant 
els centres i els territoris on s’han substituït els cent un equips previstos.

i) Intensificar les campanyes d’informació i d’estímul per tal que els sectors de 
població encara no vacunats s’incorporin al procés de vacunació, especialment pel 
que fa als joves d’entre 20 i 29 anys, i també facilitar-hi l’accés, amb mesures especí-
fiques, als col·lectius més vulnerables, especificant si les persones amb dependència 
que tenen atenció domiciliària rebran també la tercera dosi.

j) Presentar, en la pròxima sessió de la Comissió de Salut, la campanya de vacu-
nació contra la grip del 2021, especificant el circuit que s’establirà, la coincidència 
amb la vacunació contra la Covid-19 i la data de la posada en marxa, i també presen-
tar un informe sobre la millora econòmica i de gestió que ha comportat fer la com-
pra de vacunes de la grip al marge de la compra mancomunada entre pràcticament 
totes les comunitats autònomes.

k) Destinar progressivament el 25% del pressupost del 2022 a l’atenció primària 
i comunitària. No s’han d’incorporar a aquest percentatge la despesa en farmàcia ni 
les ampliacions de la cartera de serveis, que hauran d’incrementar el percentatge.

l) Incorporar a l’atenció primària els mecanismes de telemedicina i de millores 
tecnològiques, sense que això impliqui una pèrdua de la qualitat assistencial ni un 
abandonament dels ciutadans no incorporats a la digitalització. No es poden perdre, 
en cap cas, les dimensions clau de l’atenció primària: l’accessibilitat, la proximitat, 
la capacitat de resolució i la longitudinalitat.

m) Reobrir i recuperar els horaris, la presencialitat i els serveis assistencials dels 
centres d’atenció primària i els consultoris, els serveis dels quals es van reduir o tan-
car a tot el territori arran de la pandèmia de Covid-19.
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n) Crear, estendre i donar a conèixer àmpliament un programa específic d’aten-
ció als pacients amb seqüeles de Covid-19 persistent, dins de l’atenció primària i 
comunitària i amb unitats de referència hospitalària. El programa ha d’incloure la 
perspectiva de gènere.

o) Incorporar en els propers pressupostos de la Generalitat els recursos necessa-
ris per a aprovar un pla de xoc per a la recuperació de la capacitat diagnòstica i de 
tractament, i recuperar l’equitat d’accés al sistema públic de salut amb: 

1r. Un programa que permeti als serveis assistencials intensificar la cerca de la 
patologia oculta i sense diagnosticar, per a evitar nivells de mortalitat superior a 
l’esperada.

2n. Un pla per a abordar les llistes d’espera no relacionades amb la Covid-19, 
tant de primeres visites a especialistes com de proves diagnòstiques i quirúrgiques, 
i reduir el temps mitjà d’espera.

p) Desplegar dispositius de suport a la salut mental per l’impacte de la pandèmia 
en la ciutadania, sobretot en infants i joves, destinant-hi els recursos pertinents i 
necessaris, també entre els professionals de la salut i altres treballadors essencials.

q) Millorar les condicions de treball dels professionals en l’entorn de negociació 
de tot el sector sanitari previst per al 2022 i reduir progressivament la precarietat 
i la temporalitat del personal que treballa en salut per a aconseguir més estabilitat 
laboral.

r) Constituir, durant el 2021, una taula de treball per a avançar cap a un pacte 
nacional de salut, amb la participació, com a mínim, del Departament de Salut, dels 
grups parlamentaris, dels col·legis de professionals, de societats i d’experts.

73
El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d’una regulació integral del 

consum de cànnabis que n’abordi la despenalització i garanteixi un marc legal d’ac-
tivitat a les associacions cannàbiques de Catalunya i a la venda de cannabidiol.

XVII. Seguretat i emergències
74
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dissenyar un sistema d’emergències i protecció civil adaptat a la realitat pos-

terior a la Covid-19, i garantir una resposta integral de tots els serveis d’emergèn-
cia per mitjà de la coordinació estratègica des de Protecció Civil, que inclogui el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, els serveis de 
 prevenció, extinció d’incendis i salvaments, les emergències mèdiques i els serveis 
tècnics competents en els diferents riscos, tant en la fase de prevenció com en la fase 
de resposta a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya del Depar-
tament d’Interior.

b) Continuar lluitant per erradicar totes les formes de violències LGBTI-fòbiques 
per mitjà de la Unitat de Delictes d’Odi i Discriminació de la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra, creada a aquest efecte.

c) Continuar treballant per desplegar les mesures necessàries per a lluitar con-
tra la victimització secundària de les dones que han patit violències masclistes i 
les persones que han patit qualsevol delicte d’odi, per mitjà de formació i protocols 
d’atenció a les víctimes per part de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

d) Establir mecanismes que fomentin la promoció de la carrera professional de 
les dones dins de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i el Cos de Bom-
bers de Catalunya per a promoure l’accés de dones a càrrecs directius i de coman-
dament.

e) Continuar dotant el Cos de Bombers de la Generalitat dels recursos humans 
i materials necessaris, i desplegar el Pla estratègic de la Direcció General de Pre-
venció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior per al període 
2017-2022.
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f) Elaborar i desplegar el pla d’igualtat del Cos de Bombers de Catalunya i arti-
cular canvis interns, com la gestió de permisos de maternitat i lactància i els tallat-
ges adequats de l’equipament de les bomberes.

g) Assolir els objectius europeus reduint a la meitat les víctimes mortals el 2030 
i aconseguir la Visió Zero, és a dir, que no hi hagi cap víctima mortal a les carrete-
res l’any 2050.

h) Sol·licitar al Govern de l’Estat que corregeixi la greu discriminació existent a 
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i al Cos d’Agents Rurals en relació 
amb la resta de cossos pel que fa a la jubilació anticipada, que incrementi el topall 
dels Mossos d’Esquadra a 22.000 agents i que aixequi el recurs sobre el reglament 
d’armes del Cos d’Agents Rurals.

XVIII. Drets socials
75
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Revisar i flexibilitzar els serveis inclosos a la cartera de serveis socials per-

què l’atenció social primària esdevingui una xarxa accessible, tractora i proactiva, i 
millorar així l’accés dels ciutadans al sistema català de serveis socials, i també aug-
mentar el nombre de professionals, millorar llurs condicions de treball i retributives, 
i reforçar-ne el paper amb formació, suport i noves eines de treball.

b) Continuar desenvolupant el projecte «eSocial», de transformació digital, per 
mitjà dels fons europeus, a fi de simplificar i desburocratitzar els serveis socials 
d’atenció directa, els de l’Administració de la Generalitat i els dels ens locals, i im-
plantar-lo progressivament per mitjà, entre altres mesures, de la revisió i l’estandar-
dització dels procediments administratius i el reforç del suport a la gestió.

c) Activar, en coordinació amb els ens locals, mesures d’inclusió social preven-
tives que incorporin la mirada comunitària i consolidar la implantació dels serveis 
d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents en situació de risc i llurs fa-
mílies a fi de reforçar l’acció preventiva.

d) Aprovar el nou acord marc de col·laboració i el contracte programa per al pe-
ríode 2022-2025 amb els ens locals, vetllant per les necessitats territorials.

e) Desenvolupar el Pla estratègic de serveis socials 2021-2024.
f) Promoure polítiques de suport a la societat civil organitzada per a millorar les 

condicions de vida de les persones i llur entorn, fomentant l’associacionisme, el vo-
luntariat, les xarxes de participació ciutadana, el civisme i els valors.

g) Reforçar, en col·laboració amb els ens locals, la xarxa d’equipaments cívics 
com a eixos vertebradors de les polítiques preventives i d’acció comunitària al ter-
ritori.

h) Crear l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària a fi d’integrar l’atenció 
sanitària de les persones que viuen en residències als equips d’atenció primària i de 
garantir la interacció entre els àmbits social i sanitari de la xarxa de salut mental, 
configurant elements de comunicació segura i d’interoperabilitat entre els diversos 
sistemes d’informació de les xarxes d’atenció social i sanitària.

i) Elaborar un nou model de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les 
persones en situació de dependència que tingui en compte tot el cicle de la vida i es-
tigui basat en la prevenció i l’acció comunitària i centrat en la promoció i les capaci-
tats de les persones, i també agilitar els procediments d’atenció a la dependència i a 
la discapacitat, reduir les llistes d’espera i augmentar el nombre de serveis d’atenció 
a domicili i de teleassistència.

j) Aprovar el nou codi d’accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 
13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, per a implantar l’accessibilitat d’una ma-
nera transversal i efectiva en tots els àmbits de la societat.

k) Revisar el model d’atenció als serveis residencials actualitzant la valoració 
de les necessitats de les persones; desenvolupar programes d’envelliment actiu en 
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l’entorn més proper de les persones, impulsant, d’una banda, llur participació en 
activitats cíviques i esportives i en el voluntariat, i, de l’altra, els serveis d’acompa-
nyament, formació i protecció contra el maltractament; incrementar el nombre de 
places residencials d’atenció diürna i d’atenció en l’entorn domiciliari per a la gent 
gran, les persones amb discapacitat i les persones amb malalties mentals, i consoli-
dar el desenvolupament de l’atenció diürna a la gent gran en l’àmbit rural.

l) Aprovar i impulsar el Pacte nacional pels drets de les persones amb discapa-
citat, actualitzar el marc normatiu i pressupostari d’acord amb la Convenció sobre 
els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides i desplegar la nor-
mativa del servei d’assistència personal per a garantir el dret d’aquestes persones a 
l’autonomia i potenciar la prevenció i el suport dins l’àmbit domiciliari.

m) Ampliar i enfortir les polítiques destinades a les persones i famílies en situa-
ció de major vulnerabilitat a fi de reduir la pobresa, l’exclusió social i les desigual-
tats, garantint l’accés als subministraments bàsics de la llar a les persones i famílies 
en situació d’exclusió social o en risc d’estar-ho, i aprovar i desenvolupar l’Estratègia 
integral d’abordatge del sensellarisme a Catalunya, incloent-hi la implantació del 
housing first i el housing led.

n) Impulsar el projecte de mentoria entre iguals per a joves d’entre divuit i vint-i-
cinc anys en situació de vulnerabilitat o extutelats, continuar desenvolupant l’Estra-
tègia catalana per a l’acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols i refor-
çar el projecte «Sostre 360º», d’acompanyament personalitzat de joves vulnerables  
i majors d’edat que es troben al carrer o sense llar.

o) Posar en marxa el pla pilot per a la implantació d’una renda bàsica universal.
p) Combatre la pobresa infantil en el marc de l’Estratègia catalana per a l’erradi-

cació de la pobresa (compactació dels ajuts econòmics).
q) Exigir a l’Estat el traspàs de l’ingrés mínim vital i modificar la renda garan-

tida de ciutadania, amb l’ampliació de nous complements i itineraris d’inserció so-
ciolaboral.

76
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reforçar les situacions de mediació, de manera que potenciïn la perspectiva 

social i no tan sols la jurídica i la policial, en les intervencions de les forces d’ordre 
públic durant els processos de desallotjament judicial de famílies i persones en si-
tuació de vulnerabilitat, i fomentar, en aquest sentit, que la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra i la resta d’actors tinguin des del primer moment un paper més 
proactiu en la identificació, l’avaluació i la coordinació de les situacions de vulnera-
bilitat social en els processos de possible pèrdua de l’habitatge habitual.

b) Potenciar la resolució extrajudicial de conflictes com a via per a reduir els 
litigis en matèria d’habitatge, per mitjà d’òrgans competents en la matèria com 
 Ofideute, les oficines locals d’habitatge, els serveis municipals de mediació i el Cen-
tre de Mediació de Catalunya del Departament de Justícia.

c) Modificar el protocol de llançaments judicials amb la coordinació entre els 
departaments de la Generalitat competents en aquesta matèria, les administracions 
locals, els representants dels col·legis professionals –advocats i procuradors– i el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, a fi de minimitzar l’impacte negatiu dels 
llançaments de les persones en situació de vulnerabilitat social, potenciar actua-
cions preventives i prioritzar les solucions acordades, les intervencions socials i les 
accions de mediació en totes les fases del procés per sobre de qualsevol intervenció 
d’ordre públic.

d) Impulsar els mecanismes necessaris per a millorar la capacitat operativa de 
l’Àrea de Mediació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, revisar els 
protocols interns i les línies d’actuació de la policia davant els requeriments judicials 
en cas de desnonaments civils a fi de reforçar les solucions de mediació i la inter-
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venció social per sobre de les intervencions d’ordre públic i millorar la interlocució 
amb altres departaments, administracions i parts implicades en matèria d’habitatge.

e) Recuperar amb una nova iniciativa legislativa els aspectes bàsics del Decret 
llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habi-
tatge, que obliga a oferir un lloguer social davant la possible pèrdua de l’habitatge 
habitual de famílies vulnerables.

f) Desenvolupar els programes socials d’habitatge davant la finalització de la 
pròrroga de la moratòria dels desnonaments, atorgant les prestacions urgents o apli-
cant el programa «Reallotgem.cat» per a evitar la pèrdua de l’habitatge habitual.

g) Dur a terme accions per a garantir la no discriminació per motius de gènere, 
ètnia o nacionalitat en l’accés a l’habitatge.

h) Impulsar el Grup de Treball per a la Garantia del Dret a l’Habitatge.
i) Aprovar el Pla territorial sectorial d’habitatge per a complir el mandat de so-

lidaritat urbana, consistent a tenir en vint anys el 15% del parc d’habitatge destinat 
a polítiques socials, i augmentar el pressupost de les polítiques d’habitatge fins als 
1.000 milions d’euros anuals.

j) Dur a terme actuacions de dinamització i regeneració urbana en barris amb es-
pecials dificultats de municipis d’arreu del país, per mitjà d’actuacions en els àmbits  
de l’habitatge, l’urbanisme i la cohesió social que permetin millorar les oportunitats de  
les persones que hi viuen i reduir-hi les situacions d’exclusió, i, en aquest sentit, pro-
moure, fomentant la participació dels ajuntaments, la coordinació en aquests barris 
de les polítiques de rehabilitació d’edificis, de promoció d’habitatge social, de mi-
llora urbanística i de planificació d’equipaments públics destinats als col·lectius més 
vulnerables.

k) Donar suport a la rehabilitació de 25.000 habitatges l’any, fent atenció als pro-
jectes que comportin una millora en l’eficiència energètica, la implantació d’energies 
renovables i la qualitat de vida.

77
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar el pressupost destinat a habitatge l’any 2022 fins als 1.000 mi-

lions d’euros.
b) Ampliar el parc públic de lloguer social i assequible, i prioritzar habitatges 

per a joves, habitatges amb serveis per a gent gran i habitatges per a famílies mono-
parentals femenines.

c) Crear l’impost sobre habitatges buits per a persones físiques grans tenidores 
(amb més de quinze habitatges en propietat), per a gravar l’incompliment de la fun-
ció social de la propietat dels habitatges pel fet de romandre desocupats durant més 
de dos anys.

d) Restringir les llicències de pisos turístics en zones d’alta demanda i modificar 
la regulació de les llicències turístiques, i establir límits de caducitat a les llicències 
per a evitar-ne l’actual durada il·limitada i incondicional, i, al mateix temps, posar 
en marxa controls, inspeccions i sancions per a sancionar l’ús fraudulent dels con-
tractes de lloguer de temporada com a contractes de lloguer residencial habitual.

e) Destinar els recursos necessaris per a augmentar els recursos d’habitatge per 
a víctimes de violència que garanteixin la reparació de les víctimes, fer desaparèi-
xer els temps d’espera actuals i equiparar la resposta que es dona des de les dife-
rents administracions davant les situacions d’emergència. En aquest sentit, s’ha de 
fer una avaluació trimestral que inclogui taules d’emergència, cases d’acolliment i 
pisos pont, per a poder establir les necessitats concretes per al segon semestre del 
2021 i el 2022.

78
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desplegar el Programa català de refugi per a garantir el respecte del dret in-

ternacional i els drets humans mitjançant el Comitè Català d’Ajuda a les Persones 
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Refugiades, i també dissenyar programes d’acollida específics per a casos d’emer-
gència concrets, com ara el de l’Afganistan.

b) Aprovar, com més aviat millor, el reglament del règim sancionador de la Llei 
19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no–discriminació, i crear l’Ob-
servatori de la Discriminació.

c) Implantar el Programa per a la identificació policial eficaç i seguir amb la 
formació en no-discriminació dels Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu d’aportar ga-
ranties d’actuacions lliures de racisme, antigitanisme, homofòbia, islamofòbia i xe-
nofòbia.

d) Impulsar polítiques d’inclusió i acompanyament de les persones migrades, es-
pecialment dels joves migrats sols i les dones, i garantir el dret a l’empadronament, 
també en els casos de persones sense domicili fix.

e) Reclamar al Govern espanyol que tanqui els centres d’internament d’estran-
gers i derogui la Llei d’estrangeria.

f) Oferir atenció integral especialitzada als sol·licitants d’asil de col·lectius es-
pecialment vulnerabilitzats, en compliment del dret internacional, com ara infants, 
dones o persones LGBTI.

g) Exigir a l’Estat espanyol el compliment de les seves obligacions internacionals 
d’acollida i l’arribada de persones refugiades i sol·licitants d’asil procedents de paï-
sos en conflicte o de països de trànsit.

h) Incrementar els recursos per a atendre la vulnerabilitat derivada de la denega-
ció de l’asil, que porta a la irregularitat sobrevinguda, o d’altres situacions que són 
resultat de les deficiències del model espanyol.

i) Reclamar a l’Estat espanyol que desplegui vies complementàries, legals i se-
gures, i l’emissió de visats humanitaris per a l’arribada de persones refugiades a 
Catalunya.

j) Impulsar iniciatives per a posar fi a la discriminació causada pel racisme i la 
xenofòbia en l’accés a l’habitatge.

79
El Parlament de Catalunya es reafirma en el seu compromís de combatre totes 

les ideologies que promouen l’odi, el racisme, la xenofòbia, l’antigitanisme i la is-
lamofòbia, i manifesta la seva voluntat d’actuar des d’un compromís radical i in-
subornable amb els drets humans del conjunt de la ciutadania.

80
El Parlament de Catalunya es compromet a crear un grup de treball dins el marc 

de la Comissió de Drets Socials per a analitzar l’impacte de la Covid-19 en el siste-
ma residencial per a gent gran i per a persones amb discapacitat, amb la participació 
d’experts, que analitzi les mesures preses, identifiqui les febleses i proposi solucions 
orientades a enfortir el sistema de cures.

81
El Parlament de Catalunya constata que la violència masclista és una xacra so-

cial inadmissible i manifesta el seu compromís d’erradicar-la.
82
El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar tots els grups parlamen-

taris per a elaborar el Pacte català contra la violència masclista abans que s’acabi 
l’any 2021.

XIX. Cultura i llengua
83
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar una llei de polítiques culturals i drets culturals dels ciutadans.
b) Iniciar la integració dels ensenyaments artístics i culturals en totes les etapes 

educatives, en tots els centres educatius i en tots els nivells perquè els alumnes aca-
bin l’ensenyament obligatori havent estat en contacte amb el món creatiu i artístic, 
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potenciant llur inclusió i llur igualtat d’oportunitats i la construcció d’uns ciutadans 
cultes, oberts i integradors.

c) Activar els plans de transformació, sostenibilitat i emprenedoria cultural, ac-
tualitzar els plans integrals del teatre, la dansa, el circ, les arts visuals i la música 
i reforçar la presència de les dones tant en l’autoria i la creació cultural com en la 
programació d’activitats culturals en els equipaments participats o gestionats pel 
Departament de Cultura.

d) Impulsar la llei de patrimoni cultural immaterial i material de Catalunya i la 
nova llei de patrimoni cultural català, aprovar el pla d’arxius per al 2030 i continuar 
desenvolupant el pla de museus per al 2030.

e) Adoptar i implantar els protocols d’abordatge de la violència masclista en els 
espais i equipaments culturals.

f) Enfortir el Consell de la Mancomunitat Cultural incorporant-hi una represen-
tació dels municipis.

g) Augmentar la inversió en cultura, amb un esforç pressupostari més gran el 
primer any, amb l’objectiu d’assolir gradualment el mínim del 2% del pressupost al 
final de la legislatura, i, així, satisfer la demanda del sector, posicionar Catalunya 
entre els països europeus capdavanters en inversió cultural i complir la proposta de 
resolució sobre el finançament de la cultura aprovada per unanimitat el desembre 
del 2020.

h) Impulsar el Pla nacional de cultura digital per a fomentar les indústries cultu-
rals digitals i garantir una presència suficient del català en els videojocs, en les apli-
cacions orientades a les relacions personals i en les tecnologies de veu digitals.

i) Promoure la universalització de l’accés a la cultura catalana per mitjà de l’ac-
ció internacional de l’Institut Ramon Llull, potenciant l’ús dels recursos i les eines 
digitals.

j) Impulsar un pol audiovisual que sigui referent al sud d’Europa en la incor-
poració de tecnologia –intel·ligència artificial, realitat virtual i augmentada i noves 
tecnologies.

k) Potenciar la llengua de signes catalana augmentant el pressupost per als pro-
jectes que la fomenten i completant-ne la definició dels nivells d’acord amb el Marc 
europeu comú de referència per a les llengües.

84
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Recuperar la fórmula de finançament a terços entre la Generalitat, els ajunta-

ments i les famílies dels centres d’ensenyaments artístics –visuals, escèniques i musi-
cals– a tot el territori per a garantir la pràctica cultural al llarg de la vida; configurar, 
per a assolir-ho, una taula entre els departaments de Cultura, Educació i Drets Soci-
als i el món local, i impulsar fórmules de tarifació social dels preus públics.

b) Assegurar el suport econòmic als creadors perquè desenvolupin llur carrera 
en condicions dignes, sense condicionar el procés creatiu a l’explotació comercial 
posterior.

c) Promoure el reconeixement de la diversitat cultural existent a Catalunya, po-
tenciar l’equitat i el sentit de pertinença i evitar reduccionismes etnosimbòlics.

d) Dissenyar, amb un calendari i un pressupost, accions específiques de reco-
neixement de la cultura popular i dels drets històrics del poble gitano i dels pobles 
minoritzats.

e) Obrir una línia específica per a revisar la governança dels equipaments cultu-
rals a escala nacional amb l’objectiu que la Generalitat tingui un paper actiu en la 
funció social i la democratització de la cultura i en l’equitat territorial de l’oferta.

f) Fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat, mitjançant la Llei general 
de comunicació audiovisual, per a fer una aposta ferma i concreta de blindatge del 
català, garantint una adequada oferta i producció d’audiovisual en llengua catalana, 
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tant amb un finançament adequat de les televisions autonòmiques com reforçant els 
sistemes de cogovernança.

85
El Parlament de Catalunya constata la urgència d’arribar a acords amplis i neces-

saris per a renovar el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals abans de la fi del 2021, per a avançar en la consolidació d’uns mitjans de 
comunicació públics de qualitat, independents i sostenibles, que esdevinguin un actor 
fonamental en la producció audiovisual en català.

86
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Posar en marxa, abans que acabi el 2021, un pla d’emergència cultural que 

combati les desigualtats, amb mesures específiques immediates per a garantir a tota 
la població de Catalunya el dret d’accés a la cultura en tota la seva dimensió, com a 
eina d’igualtat d’oportunitats, de cohesió social i d’inclusió, que inclogui: 

1r. La participació i l’accessibilitat culturals, la desconstrucció d’algunes hege-
monies classistes vinculades tradicionalment a la cultura i la potenciació de la cultu-
ra amb una perspectiva comunitària.

2n. La desprecarització del sector laboral cultural, escoltant totes les veus, com 
la dels sindicats d’artistes i el Sindicat de Músics Activistes de Catalunya.

b) Posar en marxa, de manera urgent i abans que acabi el 2021, mesures especí-
fiques per a garantir el dret d’accés a l’aprenentatge i ús de la llengua catalana, com 
a eina d’igualtat d’oportunitats, de cohesió social i d’inclusió, a tota la població de 
Catalunya i, en especial, als sectors més vulnerables, als quals la falta d’accés a la 
llengua catalana fa encara més discriminatòria llur vulnerabilitat. Aquestes mesures 
han d’incloure: 

1r. Reactivar, dotar econòmicament i prioritzar l’extensió dels plans educatius 
d’entorn impulsats pel Departament d’Educació i l’oferta d’escoles d’adults, in-
cloent-hi l’aprenentatge de la llengua catalana.

2n. Reactivar, dotar econòmicament i prioritzar els plans d’acollida municipals i 
els centres de normalització lingüística per a garantir que ningú no resti exclòs del 
dret a l’aprenentatge de l’idioma, amb una atenció especial en la tasca del Consorci 
per a la Normalització Lingüística, com a entitat territorial de referència en l’ense-
nyament del català a la població adulta i en l’acolliment lingüístic, perquè executi, 
coordini, assessori i certifiqui la formació de català necessària per a l’arrelament.

87
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Promoure un pacte nacional que proporcioni el màxim suport social i institu-

cional al desenvolupament de les polítiques necessàries pel que fa a l’ús i el conei-
xement de la llengua catalana i que faci del català un instrument de coneixement  
i cohesió social.

b) Promoure un front comú per a defensar la llengua catalana en la legislació del 
sector audiovisual.

c) Reforçar el sistema audiovisual català actualitzant la Llei 22/2005, del 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, per a adaptar-la a la norma-
tiva europea i al sistema de comunicació actual, posant especial èmfasi en la promo-
ció i la protecció de la producció en llengua catalana.

d) Dur a terme les accions necessàries davant el Govern espanyol per a defensar 
el model audiovisual català i garantir que la transposició de les directives europees 
estableixi quotes de producció en llengua catalana i preservi les competències del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

e) Defensar davant les institucions europees el reconeixement del català com a 
llengua d’us oficial de la Unió Europea i fomentar la recerca, la formació del profes-
sorat i l’ensenyament del català com a llengua estrangera.
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f) Encarregar una recerca universitària per a fer un diagnòstic sobre el conei-
xement i els usos de la llengua catalana en diversos àmbits socials, com l’educatiu, 
l’universitari, el judicial o el comercial, que inclogui unes conclusions i unes pro-
postes que permetin establir les actuacions necessàries per a assolir els objectius de 
normalització lingüística.

g) Reforçar les mesures necessàries per a millorar l’accessibilitat a l’aprenentatge 
de la llengua catalana i la seva disponibilitat en tots els àmbits.

h) Reforçar els ajuts estructurals als mitjans de comunicació per a fomentar l’ús 
del català.

i) Exigir al Consell General del Poder Judicial que el català sigui definitivament 
un requisit i no solament un mèrit en la provisió de places de l’Administració de jus-
tícia a Catalunya.

j) Presentar un pla d’accions coordinat entre la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, els departaments de Cultura i de la Presidència i la Secretaria de Jo-
ventut per a donar continuïtat al foment del català entre els mitjans públics i els jo-
ves a les xarxes socials.

k) Vetllar perquè el conjunt del sistema educatiu respongui plenament a la nor-
mativa en matèria lingüística com a eina per a encarar amb garantia d’èxit els reptes 
actuals amb relació a l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana.

l) Vetllar perquè els sistemes de salut i sociosanitari puguin garantir plenament 
l’ús del català a llurs usuaris.

XX. Justícia
88
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Potenciar la formació d’acollida i la formació contínua, tant per als professio-

nals de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima com per 
al personal de l’Administració de justícia; garantir un bon acompanyament de les 
persones ateses des del punt de vista de la defensa dels drets humans, incorporant-hi 
la perspectiva de gènere, el foment de la igualtat en totes les seves manifestacions i 
l’erradicació de qualsevol forma de violència masclista, i fer difusió dels materials 
generats pels professionals del Departament de Justícia, posant al servei de tota la 
comunitat els coneixements adquirits en llur pràctica diària.

b) Reclamar a l’Estat espanyol que proporcioni i estableixi com a obligatòria la 
formació especialitzada per a òrgans judicials, especialment per als professionals 
dels jutjats de violència de gènere i dels jutjats penals en el cas dels delictes contra 
la llibertat sexual.

89
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar una Administració de justícia que sigui pròxima, àgil i digital i que 

promogui la mediació i els procediments alternatius de resolució dels conflictes; que 
tingui el dret civil català com a referència; que es pugui prestar i rebre en català,  
i que sigui un reflex de la realitat social i cultural catalana.

b) Adoptar les mesures necessàries per a millorar els equipaments i les infraes-
tructures judicials i planificar la solució definitiva per als grans equipaments judi-
cials pendents, i també desplegar el model de nova oficina judicial, ja implantada 
a vint-i-tres dels quaranta-nou partits judicials, per a augmentar l’eficiència i l’op-
timització dels recursos humans i materials del servei públic de l’Administració de 
justícia.

c) Sol·licitar a l’Estat la revisió i la millora del model de finançament de l’Admi-
nistració de justícia de Catalunya; la transferència de les taxes judicials recaptades 
a Catalunya, vinculades per la Llei de l’Estat 10/2012, del 20 de novembre, per la 
qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de justícia, a l’as-
sistència jurídica gratuïta; la gestió de les consignacions judicials fetes a Catalunya; 
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la revisió dels mòduls del 1996, i el finançament de la despesa recurrent per la crea-
ció de nous jutjats.

90
El Parlament de Catalunya reivindica el sistema d’execució penal com a servei 

públic de primer ordre, de vegades oblidat i sovint silenciat, i com a política social 
destacada, per a incidir sobre una de les baules més febles de la societat. Per aquest 
motiu, insta el Govern a: 

a) Promoure un pla d’execució penal específic per a la població penitenciària 
jove i un altre per a les dones internes, amb l’objectiu de millorar-ne la rehabilitació 
i la reinserció, i incorporar la perspectiva de gènere i interseccional, també, en la 
planificació i la gestió dels centres penitenciaris.

b) Impulsar un model d’execució penal que conjugui els drets dels interns a co-
mençar de nou i a reinserir-se socialment i laboralment, i que alhora reconegui i 
dignifiqui la feina que fan els treballadors dels centres penitenciaris i dels centres 
educatius de justícia juvenil.

c) Negociar, amb els agents implicats, un nou acord de condicions laborals que doni 
resposta als nous serveis i als nous sistemes de treball que s’han produït els darrers anys, 
i, entre altres aspectes, la definició de la carrera professional dels servidors públics en 
l’àmbit de l’execució penal, llur formació, les necessitats dels treballadors dels centres, 
la disminució de la temporalitat i la renovació de les plantilles, afrontant el repte de re-
jovenir-les.

d) Negociar amb el Govern de l’Estat per a poder assolir la jubilació anticipada 
dels funcionaris dels centres penitenciaris.

e) Aprofundir, juntament amb el Departament de Salut, en la prevenció i la de-
tecció precoç dels problemes de salut mental a les presons.

91
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar-li un projecte de llei de memòria democràtica, que ha d’ésser un ins-

trument legislatiu integral i ajustat als principis internacionals de veritat, justícia, 
reparació i no-repetició.

b) Retirar, al més aviat possible, el monument de la Batalla de l’Ebre de Tortosa 
(Baix Ebre) i tots els símbols franquistes encara presents a l’espai públic, i dignificar 
els espais de memòria.

c) Reforçar les actuacions del Pla de fosses i del Programa d’identificació genèti-
ca per a incrementar les tasques de recerca, localització, recuperació i identificació 
de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura, i seguir treba-
llant pel reconeixement i la reparació de les víctimes.

d) Potenciar el Memorial Democràtic per a dotar-lo de noves eines, nous formats 
i noves maneres d’arribar a la societat, especialment a la població més jove, i per a 
garantir que les generacions futures coneguin la lluita d’homes i dones per protegir 
les llibertats individuals i col·lectives.

e) Sol·licitar a l’Estat espanyol el traspàs de la titularitat de la Prefectura Superior 
de Policia de Catalunya, situada a la via Laietana, de Barcelona, per a convertir-la 
en la seu del Memorial Democràtic i en centre d’interpretació de la memòria per a 
denunciar la impunitat i la tortura durant el franquisme i la Transició.

92
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Actualitzar i completar el dret civil català, oferir-ne formació i actualitzar i 

difondre gratuïtament, entre els agents i els col·legis professionals, formularis sobre 
el dret català per a fomentar-ne l’ús entre els operadors jurídics.

b) Potenciar una estratègia de difusió i comunicació per a incrementar el grau de 
coneixement de la mediació i els mecanismes alternatius de resolució de conflictes 
entre els ciutadans i entre els operadors jurídics.
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c) Millorar i potenciar els processos i promoure les actuacions necessàries per-
què el mecanisme de la segona oportunitat sigui realment efectiu i perquè el benefici 
de l’exoneració del deutor s’estengui també als crèdits de dret públic.

XXI. Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació
93
El Parlament de Catalunya es compromet a: 
a) Desenvolupar els treballs per a reforçar les missions de servei públic dels mit-

jans dependents de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), tal 
com estableix la llei, i per a l’aprovació d’un contracte programa i l’impuls d’un pla 
estratègic que faci viable la CCMA i li permeti adaptar-se als reptes tècnics, digitals 
i operatius de futur.

b) Fer efectiva, abans que s’acabi el període de sessions actual, la renovació ur-
gent dels membres dels òrgans de govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, actuant amb la màxima 
transparència i amb el compromís d’arribar a un ampli consens entre els grups par-
lamentaris perquè els nous òrgans de govern tinguin la confiança d’una àmplia ma-
joria de ciutadans de Catalunya, tal com estableix la llei.

c) Garantir que la selecció de cadascun dels membres de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals es faci d’acord amb criteris de meritocràcia, representati-
vitat i pluralisme, i que el nou òrgan de govern incorpori la perspectiva de gènere.

XXII. Jocs olímpics d’hivern
94
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar la candidatura dels Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern per al 2030 

amb el lideratge de la Generalitat, pensant en un projecte global i de consens de 
país al servei del desenvolupament social, econòmic i territorial en una perspectiva 
sostenible.

b) Posar de manifest l’enorme impacte positiu per als Pirineus que tindrà la cele-
bració d’uns jocs olímpics d’hivern, per tal com donarà a conèixer al món una de les 
serralades més adequades per a la pràctica dels esports d’hivern i, alhora, permetrà 
millorar-ne les infraestructures, i també impulsar la candidatura com a palanca per 
al millorament de la relació territorial de les comarques d’alta muntanya amb Bar-
celona i la resta del país.

c) Dialogar i treballar conjuntament amb les institucions públiques, especial-
ment la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i els altres ajuntaments implicats, les 
diputacions, els consells comarcals de l’àmbit del Pirineu i els diversos interlocutors 
socials, empresarials i sindicals, i amb el sector dels esports d’hivern, i col·laborar 
amb el Comitè Olímpic Espanyol, el Comitè Olímpic Internacional, el Govern d’Es-
panya, el Govern de l’Aragó i l’Ajuntament de Barcelona per a fer viable un projecte 
creïble i potent tant en l’àmbit intern com en l’àmbit internacional.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer
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Resolució 111/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual s’elegeixen 
quatre membres de la Junta de Govern de l’Institut Català 
Internacional per la Pau
284-00003/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 14, 07.10.2021, DSPC-P 23

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 7 d’octubre de 2021, atès el fi-
niment de mandat de Cécile Barbeito Thonon, Xavier Masllorens i Escubós, Oscar 
Mateos Martín i Magda Oranich i Solagran, membres de la Junta de Govern de l’Ins-
titut Català Internacional per la Pau, d’acord amb els articles 6 i 7 de la Llei 14/2007, 
del 5 de desembre, de l’Institut Català Internacional per la Pau, i la Llei 11/2011, del 
29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat adminis-
trativa, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya elegeix Xavier Masllorens i Escubós, Nour Salameh, 

Óscar Mateos Martín i Remei Sipi Mayo membres de la Junta de Govern de l’Insti-
tut Català Internacional per la Pau.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de la competència de la 
seguretat pública
300-00038/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 05.10.2021, DSPC-P 21.

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la gent jove
300-00039/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 05.10.2021, DSPC-P 21.

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana
300-00040/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 05.10.2021, DSPC-P 21.



BOPC 129
13 d’octubre de 2021

1.20. Interpel·lacions 41 

Interpel·lació al Govern sobre l’arrelament a Catalunya de la 
narcoeconomia de la marihuana i de la criminalitat associada
300-00041/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 05.10.2021, DSPC-P 21.

Interpel·lació al Govern sobre la solitud i la indefensió de les dones 
víctimes de violència masclista
300-00042/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 05.10.2021, DSPC-P 21.

Interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva i la lluita contra  
la segregació escolar
300-00043/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 06.10.2021, DSPC-P 22.

Interpel·lació al Govern sobre la fiscalitat a Catalunya
300-00044/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 06.10.2021, DSPC-P 22.

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat
300-00045/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 05.10.2021, DSPC-P 21.

Interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2021-2022
300-00047/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 06.10.2021, DSPC-P 22.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’Afganistan i el paper 
de la Generalitat en l’acollida de persones refugiades
300-00046/13

RETIRADA

Retirada en la sessió 14, del Ple del Parlament, tinguda el 06.10.2021, DSPC-P 22.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

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

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 17252-17514; 17309-17510; 17348-17416; 17351; 17353 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió de Drets Socials, 07.10.2021

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 17252 I 17514)

A la Mesa de la Comissió de Drets Socials
Carlos Carrizosa Torres, president, Ignacio Martín Blanco, portaveu, Joan Gar-

cía González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que es-
tableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a 
l’articulat de la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front  
a l’emergència habitacional (tram. 202-00005/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió

Apartat 1.1 de l’article 1. Modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge

1.1 Es modifica la lletra b de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei del dret a l’habi-
tatge, que resta redactada de la manera següent: 

»b) Romanguin desocupats de manera permanent i injustificada per un termini 
de més de dos anys. Ni l’ocupació d’aquests habitatges sense títol habilitant ni la 
transmissió de la seva titularitat no alteren la situació d’incompliment de la funció 
social de la propietat.»

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació i supressió 

Apartat 1.7 de l’article 1. Modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge

1.7. S’afegeixen dos tres nous apartats, el 6, i el 7 i el 8, a l’article 42 de la Llei 
del dret a l’habitatge, amb la redacció següent: 

«6. Tanmateix, en el cas d’habitatges titularitat de persones jurídiques privades, 
quan l’administració requereixi la persona responsable perquè adopti les mesures 
necessàries per ocupar legalment i efectivament un o diversos habitatges perquè 
constitueixin la residència de persones, ha d’advertir-li en la mateixa resolució que, 
si l’habitatge no s’ocupa legalment i efectivament en el termini que estableixi, es 
podrà exigir l’execució forçosa de les mesures requerides mitjançant la imposició 
d’una multa coercitiva de mil euros per cada habitatge per lapses de temps d’un mes 
mentre romanguin desocupats, amb un import màxim total del 50 per cent del preu 
estimat de l’habitatge. En la situació assimilada relativa als edificis d’habitatges in-
acabats, el requeriment esmentat ha d’incloure les mesures necessàries per acabar 
prèviament les obres d’edificació.

»7. En els supòsits establerts legalment, l’advertiment a què fa referència l’apartat 6  
ha d’incloure la possibilitat de declarar l’incompliment de la funció social de la pro-
pietat a l’efecte d’iniciar el procediment per a la seva expropiació forçosa.
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»8. En el cas de transmissió de l’habitatge, el nou propietari se subroga en la po-
sició de l’anterior a l’efecte d’assumir les conseqüències de l’incompliment de la fun-
ció social de la propietat, amb independència de quan es va iniciar la desocupació.»

Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió

Apartat 1.12 de l’article 1. Modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge

1.12. S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-setena, a la Llei del dret a l’ha-
bitatge, amb la redacció següent: 

«1. Es crea el Registre de grans tenidors d’habitatge, amb caràcter administratiu, 
que depèn de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en el qual han de ser objec-
te d’inscripció les persones jurídiques que siguin susceptibles d’ésser considerades 
com a grans tenidors, d’acord amb el que s’estableix a l’article 5 de la Llei 24/2015, 
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habi-
tatge i la pobresa energètica. 

»La inscripció s’haurà de dur a terme en el termini d’un mes des de l’entrada en 
vigor de la present llei o en el termini d’un mes des del compliment dels requisits 
que fan néixer aquesta obligació.

»2. Els grans tenidors persones jurídiques hauran de comunicar a l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya el nombre i la relació d’habitatges dels que siguin titulars.

»3. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya col·laborarà amb els ens locals, comar-
cals i supramunicipals, i amb l’Administració de Justícia per tal de facilitar la con-
sulta de les dades recollides en el mateix.»

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió

Apartat 1.10 de l’article 1. Modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l’habitatge

1.10. Es modifica la lletra f de l’apartat 1 de l’article 124 de la Llei del dret a l’ha-
bitatge, que resta redactada de la manera següent: 

«f) Negar-se a subministrar dades a l’Administració, obstruir o no facilitar les 
funcions d’informació, control o inspecció, incomplir les obligacions de comunica-
ció veraç de les dades que han de ser objecte d’inscripció en el Registre d’habitatges 
buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant i en el Registre de grans tenidors 
d’habitatge.»

Esmena 5
GP de Ciutadans
De supressió

Apartat 2.2 de l’article 2. Modificació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica

2.2 Es modifica la lletra b de l’apartat 9 de l’article 5 de la Llei de mesures ur-
gents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, 
que resta redactada de la manera següent: 

«b) Les persones jurídiques que, per si soles o per mitjà d’un grup d’empreses, 
siguin titulars de més de deu habitatges situats en territori de l’Estat, amb les excep-
cions següents: 

»1r. Els promotors socials a què fan referència les lletres a i b de l’article 51.2 de 
la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

»2n. Les persones que tinguin més d’un 50 per cent de la superfície habitable 
de la propietat qualificat com a habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer.
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»Als efectes de la consideració de l’existència d’un grup d’empreses, serà d’apli-
cació allò previst a l’apartat 1 de l’article 42 del Reial Decret, de 22 d’agost de 1885, 
pel que es publica el Codi de Comerç.»

Esmena 6
GP de Ciutadans
De supressió

Apartat 2.4 de l’article 2. Modificació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica

2.4 S’afegeix un nou article, el 10, a la Llei de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb la redacció se-
güent: 

«Article 10. Renovació dels contractes de lloguer social obligatori
»En els casos de lloguer social que arribin a la fi del termini contractual marcat, 

les persones o unitats familiars afectades tenen dret a la formalització, per una única 
vegada, d’un nou contracte segons les condicions que estableix la llei, sempre que se 
segueixin trobant dins dels paràmetres d’exclusió residencial establerts a l’article 5.7 
i així sigui acreditat pels mateixos afectats. A aquest efecte, el titular de l’habitatge 
ha de requerir els afectats perquè presentin la documentació que ho corrobori amb 
una antelació de quatre mesos abans de la data d’expiració del contracte.»

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació i supressió 

Apartat 2.5 de l’article 2. Modificació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica

«Primera. Oferiment de proposta de lloguer social 
»1. L’obligació a què fa referència l’article 5.2, d’oferir una proposta de lloguer 

social abans d’interposar determinades demandes judicials, es fa extensiva en els 
mateixos termes d’incompliment de la funció social de la propietat previstos a l’art. 
5 de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, i a qualsevol acció executiva derivada 
de la reclamació d’un deute hipotecari i a les demandes de desnonament següents: 

»a) Per venciment de la durada del títol jurídic que habilita l’ocupació de l’habi-
tatge. La proposta de lloguer social és exigible durant un període de 6 anys, en el 
cas que el gran tenidor sigui una persona física, i, de 12 anys, en el cas de persona 
jurídica, ambdós comptadors a partir de l’entrada en vigor de la Llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional.

»b) Per manca de títol jurídic que habiliti l’ocupació, quan aquesta manca de títol 
provingui d’un procés d’execució hipotecària o de qualsevol acció executiva deri-
vada de la reclamació d’un deute hipotecari contra l’actual ocupant de l’habitatge.

»c) Per manca de títol jurídic que habiliti l’ocupació, quan el demandant tingui 
la condició de gran tenidor d’acord amb les lletres a i c de l’apartat 9 de l’article 5, 
sempre que concorrin les circumstàncies següents: 

»1r. Que l’habitatge es trobi inscrit en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges 
ocupats sense títol habilitant o sigui susceptible d’ésser-hi inscrit.

»2n. Que els ocupants acreditin per qualsevol mitjà admès en dret que l’ocupació 
sense títol es va iniciar abans de l’1 de juny de 2021.

»3r. »2n. Que els ocupants no hagin rebutjat cap opció de reallotjament social 
adequat en els darrers dos anys oferta per qualsevol administració pública o d’acord 
amb l’article 5.2.

»4t. »3r. Que els serveis municipals emetin informe favorable sobre el compli-
ment, per part dels ocupants, dels paràmetres de risc d’exclusió residencial i sobre 
l’arrelament i la convivència en l’entorn veïnal.

Fascicle segon
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»2. Els procediments iniciats en què no s’hagi acreditat la formulació de l’oferta 
de lloguer social s’han d’interrompre per tal que aquesta oferta puguin ser  formulada 
i acreditada.

»3. La durada mínima dels contractes de lloguer social a subscriure d’acord amb 
el que estableix aquesta Llei ha de ser, com a mínim, igual a la prevista a la legislació 
d’arrendaments urbans i, en qualsevol cas, no pot ser inferior a cinc anys, en cas que el 
titular de l’habitatge sigui una persona física, i a set anys si ho és una persona jurídica.»

Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició

Apartat 2.6 de l’article 2. Modificació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesu-
res urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

«Quarta. Acreditació de la situació de risc d’exclusió residencial per a la forma-
lització dels contractes de lloguer social obligatori 

»1. Mentre no es reguli per reglament la forma d’acreditar la situació de risc 
d’exclusió residencial, les persones afectades han de presentar a les persones obliga-
des a formular l’oferta de lloguer social, la documentació corresponent que acrediti 
la seva identitat, els seus ingressos, la seva manca d’alternativa habitacional pròpia  
i que es troben efectivament empadronades a l’habitatge.

»2. La documentació acreditativa de la situació de risc d’exclusió residencial, pot ser 
lliurada, en nom de les persones afectades, pels serveis habilitats a aquest efecte per les 
administracions públiques, com ara el Servei Ofideute de la Generalitat de Catalunya.

»3. Mentre no es desplegui reglamentàriament aquesta Llei, les persones obliga-
des a oferir un lloguer social a les persones en situació de risc d’exclusió residencial 
disposen d’un mes per presentar-los l’oferta, a partir que hagin rebut la documenta-
ció acreditativa a què fa referència l’apartat 1. Si una vegada acceptada l’oferta de 
lloguer social no es pot formalitzar el contracte de lloguer fins a l’obtenció de la cè-
dula d’habitabilitat, l’oferta continuarà vigent fins a la concessió de cèdula.»

»4. Correspondrà als serveis habilitats a aquest efecte per les administracions 
públiques, la verificació de la situació patrimonial dels afectats i el seguiment pe-
riòdic del manteniment de les condicions de vulnerabilitat, per tal de poder cessar 
per part dels arrendadors o propietaris obligats l’oferta de lloguer social en el cas 
de que la persona beneficiaria de la mateixa pateixi modificacions a llarg del temps  
i surti de la situació de vulnerabilitat que fa suscitar l’oferta de lloguer social.»

Esmena 9
GP de Ciutadans
D’addició apartat 2.7

«2.7. S’afegeix una disposició addicional, la segona, a la Llei de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb la 
redacció següent: 

»Disposició addicional segona. Dret dels arrendadors i propietaris a la compen-
sació.

»1. Els arrendadors afectats per la obligació d’oferir el lloguer social obligatori 
previst a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, tindran dret a sol·licitar una 
compensació en els termes previstos als apartats següents quan l’administració com-
petent, en els tres mesos següents a la data en que s’emeti l’informe de serveis socials 
senyalant les mesures adequades per atendre la situació de vulnerabilitat acreditada 
facilitant l’accés a les persones vulnerables a un habitatge digne, no hagués adoptat 
tals mesures.

»2. La compensació consistirà en el diferencial de la renda entre el que s’ha pre-
vist en el contracte o la resultant de l’índex de referencia de preus de lloguer i la part 
abonada per la persona afectada.»
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 »3. Les mesures previstes en aquesta esmena que impliquin un augment dels crè-
dits o una disminució dels ingressos en relació amb el pressupost vigent no entraran 
en vigor, en la part que comporti afectació pressupostària, fins l’exercici pressupos-
tari següent al de l’entrada en vigor.»

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
Carlos Carrizosa Torres, president; Ignacio Martín Blanco, portaveu; Joan Gar-

cía González, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 17309 I 17510)

A la Mesa de la Comissió de Drets Socials
Alícia Romero Llano, portaveu, Eva Candela Lopez, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 118 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Pro-
posició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habi-
tacional (tram. 202-00005/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de l’apartat 6 de l’article 1

Article 1. Modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habi-
tatge

[...]
1.6 Es modifica la lletra a de l’apartat 1 de l’article 41 de la Llei del dret a l’habi-

tatge, que resta redactada de la manera següent: 
«a) La desocupació permanent i injustificada a què fa referència l’article 5.2.b. 

S’assimila a aquesta utilització anòmala la dels edificis inacabats amb destinació 
final a habitatge, amb més del vuitanta per cent de les obres de construcció execu-
tades, després que hagin transcorregut més de dos anys des del finiment del termini 
màxim per acabar-los.»

[...]

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió d’una part de l’apartat 7 de l’article 1

Article 1. Modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habi-
tatge

[...]
1.7. S’afegeixen tres nous apartats, el 6, el 7 i el 8, a l’article 42 de la Llei del dret 

a l’habitatge, amb la redacció següent: 
«6. Tanmateix, en el cas d’habitatges titularitat de persones jurídiques privades, 

quan l’administració requereixi la persona responsable perquè adopti les mesures 
necessàries per ocupar legalment i efectivament un o diversos habitatges perquè 
constitueixin la residencia de persones, ha d’advertir-li en la mateixa resolució que, 
si l’habitatge no s’ocupa legalment i efectivament en el termini que estableixi, es 
podrà exigir l’execució forçosa de les mesures requerides mitjançant la imposició 
d’una multa coercitiva de mil euros per cada habitatge per lapses de temps tres me-
sos mentre romanguin desocupats, amb un import màxim total del 50 per cent del 
preu estimat de l’habitatge. En la situació assimilada relativa als edificis d’habitatges 
inacabats, el requeriment esmentat ha d’incloure les mesures necessàries per acabar 
prèviament les obres d’edificació».

[...]
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 2

Article 2. Modificació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per 
a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

[...]
«2.2 Es modifica l’apartat 9 de l’article 5 de la Llei de mesures urgents per afron-

tar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que resta redacta-
da de la manera següent: 

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén que són grans tenidors d’habitatges les perso-
nes jurídiques següents: 

a) Les entitats financeres, les filials immobiliàries d’aquestes entitats, els fons 
d’inversió i les entitats de gestió d’actius, inclosos els procedents de reestructuració 
bancària, d’acord amb la legislació mercantil.

b) Els fons de capital risc i de titulització d’actius.
c) Les persones jurídiques que hagin adquirit habitatges després del 30 d’abril de 

2008, que siguin, en primera o en ulteriors transmissions, provinents d’execucions 
hipotecaries, provinents d’acords de compensació de deutes o de dació en pagament 
o provinents de compravendes que tinguin com a causa la impossibilitat de retornar 
el préstec hipotecari. Amb les excepcions següents: 

1r. Els promotors socials a que fan referència les lletres a i b de l’article 51.2 de 
la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

2n. Les persones jurídiques que tinguin més d’un 50% de la superfície habitable 
de la propietat qualificat com a habitatges amb protecció oficial destinats al lloguer 
o al lloguer social

d) Les persones jurídiques que per si soles o per mitjà d’un grup d’empreses, si-
guin titulars de més de 15 habitatges, amb les excepcions següents: 

1r. Els promotors socials a què fan referència les lletres a i b de l’article 51.2 de 
la Llei 18/2007, del 28 de desembre del dret a l’habitatge.

2n. Les persones que tinguin més d’un 15% de la superfície habitable de la pro-
pietat qualificat com a habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer.»

[...]

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació d’una part de l’apartat 3 de l’article 2

Article 2. Modificació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per 
a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

[...]
2.3 Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei de mesures urgents per a afron-

tar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que resta redactat 
de la manera següent: 

«1. L’Administració pot resoldre la cessió obligatòria d’habitatges, per un període 
de cinc anys, per incorporar-los al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques so-
cials, en el cas d’habitatges buits que siguin propietat de persones jurídiques i sem-
pre que es compleixin les condicions següents:»

[...]

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 5 de l’article 2

Article 2. Modificació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per 
a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

[...]
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2.5. S’afegeix una disposició addicional, la primera, a la Llei de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb la 
redacció següent: 

«Primera. Oferiment de proposta de lloguer social
1. L’obligació a què fa referència l’article 5.2 de la llei 24/2015 d’oferir una pro-

posta de lloguer social o concertat abans d’interposar determinades demandes ju-
dicials, es fa extensiva en els mateixos termes a qualsevol acció executiva derivada 
de la reclamació d’un deute hipotecari i a les demandes de desnonament següents: 

a) Per venciment de la durada del títol jurídic que habilita l’ocupació de l’habitat-
ge. La proposta de lloguer social o concertat és exigible durant un període de 5 anys, 
en el cas de gran tenidor definit en la lletra d) de l’article 5.9 de la Llei 24/2015, i de 
7 anys en el cas de gran tenidor definit en les lletres a, b i c del mateix article, amb-
dós comptadors a partir de l’entrada en vigor de la Llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional.

b) Per manca de títol jurídic que habiliti l’ocupació, quan aquesta manca de títol 
provingui d’un procés d’execució hipotecaria o de qualsevol acció executiva deri-
vada de la reclamació d’un deute hipotecari contra l’actual ocupant de l’habitatge.

c) Per manca de títol jurídic que habiliti la ocupació, quan el demandant tingui 
la condició de gran tenidor d’acord amb l’apartat 9 de l’article 5 de la llei 24/2015, 
sempre que concorrin les circumstàncies següents: 

1r. Que l’habitatge es trobi inscrit en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges 
ocupats sense títol habilitant o sigui susceptible d’ésser-hi inscrit.

2n. Que els ocupants acreditin per qualsevol mitjà admès en dret que l’ocupació 
sense títol es va iniciar abans del 28 de gener de 2021.

3r. Que els ocupants no hagin rebutjat cap opció de reallotjament social adequat 
en els darrers 2 anys oferta per qualsevol administració publica o d’acord amb l’ar-
ticle 5.2.

4t. Que els serveis municipals, o del consell comarcal, emetin informe favorable 
sobre el compliment per part dels ocupants, dels paràmetres de risc d’exclusió resi-
dencial i sobre l’arrelament i la convivència en l’entorn veïnal.

2. Els procediments iniciats en què no s’hagi acreditat la formulació de la oferta 
de lloguer social o concertat s’han d’interrompre per tal que aquesta oferta pugui 
ser formulada i acreditada.

3. La durada mínima dels contractes de lloguer social o concertat a subscriure 
d’acord amb el que estableix aquesta Llei ha de ser, com a mínim, igual a la prevista 
a la legislació d’arrendaments urbans.»

[...]

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 7 a l’article 2

Article 2. Modificació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per 
a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

[...]
«2.7 Es modifica l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei de mesures urgents per a 

afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica que resta 
redactat de la manera següent: 

2. Abans d’interposar qualsevol demanda judicial d’execució hipotecaria o des-
nonament per impagament de lloguer, si el procediment afecta persones o unitats 
familiars que no tinguin una alternativa d’habitatge pròpia i que es trobin dins el 
paràmetres de risc d’exclusió residencial que defineix aquesta llei, la qual cosa ha 
de comprovar el mateix demandant: 
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2.1 El demandant ha d’oferir una proposta de lloguer social, sempre que el de-
mandant sigui persona jurídica que tingui la condició de gran tenidor d’habitatge 
definits en les lletres a, b i c de l’apartat 9 de l’article 5 de la Llei 24/2015.

2.2 el demandant ha d’informar l’administració de la necessitat d’oferir als afec-
tats una proposta de lloguer concertat, sempre que el demandant sigui persona ju-
rídica que tingui la condició de gran tenidor d’habitatge definit en la lletra d de 
l’apartat 9 de l’article 5 de la llei 24/2015. En aquests cas l’Administració publica 
concertarà un lloguer just i aportarà el diferencial entre el lloguer concertat i el llo-
guer social establert en l’apartat 7 de l’article 5 de la Llei 24/2015.

Aquells preceptes que comportin la realització de despeses amb càrrec als Pres-
supostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei 
de pressupostos corresponents a l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.»

[...]

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 8 a l’article 2

Article 2. Modificació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per 
a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

[...]
«2.8 S’afegeix un nou apartat 14 a l’article 5 de la Llei de mesures urgents per 

a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica que resta 
redactat de la manera següent: 

5.14 Les persones o unitats familiars que s’acullin a un lloguer social han de 
sol·licitar la inscripció en el Registre de sol·licitants d’habitatge. La denegació de la 
inscripció en el Registre per part de l’Administració o el fet de causar-hi baixa per 
haver rebutjat propostes formulades per l’Administració deslliura el propietari de 
l’obligació de mantenir el contracte.»

[...]

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició addicional primera

«Disposició addicional primera. Pla Integral d’abordatge de les ocupacions 
d’habitatges.

El Govern aprovarà en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació d’aques-
ta proposició de llei un Pla Integral d’abordatge de les ocupacions d’habitatges.

Aquest Pla contemplarà la concertació amb les administracions locals, a les 
quals dotarà dels recursos necessaris perquè facin les inspeccions i seguiments ne-
cessaris dels habitatges ocupats sense títol habilitant.

Aquells elements que comportin la realització de despeses amb càrrec als Pres-
supostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei 
de pressupostos corresponents a l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.»

Esmena 9
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició addicional segona.

«Disposició addicional segona. Decret Legislatiu en matèria de dret a l’habitatge.
El Govern redactarà en el termini màxim d’un any un text refós de tota la norma-

tiva en matèria del dret de l’habitatge.»
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Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició addicional tercera.

«Disposició addicional tercera. Desplegament reglamentari de lloguer concertat.
El Govern redactarà en el termini màxim de tres mesos un reglament de proce-

diment de concertació del lloguer social, l’establiment dels preus a concertar, les 
condicions i la durada dels acords.

Aquells elements que comportin la realització de despeses amb càrrec als Pres-
supostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei 
de pressupostos corresponents a l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.»

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Eva Candela Lopez, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 17348 I 17416)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 202-00005/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació del primer paràgraf de l’exposició de motius I

Segons dades de la darrera Enquesta de Població Activa del segon trimestre de 
2021, la taxa d’atur és del 12,3 per cent –un 34 per cent de mitjana el 2020 entre 
les joves de 16 a 24 anys, amb 477.100 persones desocupades el segon trimestre de 
2021, un 70 per cent de les quals no rep cap subsidi o prestació. Segons l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, al segon trimestre del 2021, més de 144.600 llars tenen 
tots els membres a l’atur, i l’any 2020, 97.100 de les llars no percebien cap ingrés.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De supressió d’una part del segon paràgraf de l’exposició de motius I

Emergeix una nova onada de llançaments de lloguers impulsada per les reformes 
legislatives realitzades entre 2009 i 2013, principalment acceleració del procediment 
judicial i reducció de la durada dels contractes– desembocant en un pic de desnona-
ments entorn el 2013.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació al tercer paràgraf de l’exposició de motius I

[...] l’augment dels preus dels lloguers ha estat constant i molt notable, augmen-
tant un 8,3 per cent del 2008 al 2020 i un 35,5 per cent els darrers set anys, i si-
tuant-se el lloguer mitjà a finals del 2020 en 734 euros a Catalunya, 842 a l’àmbit 
metropolità i 965 euros a la ciutat de Barcelona, situant-se en el segon trimestre 
de 2021 als 713,15 euros a Catalunya, 812,94 a l’àmbit metropolità de Barcelona,  
i 903,28 a la ciutat de Barcelona.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació i de supressió del quart paràgraf de l’exposició de motius II

En menys de cinc anys, els sol·licitants s’han incrementat en 100.000 persones, i 
s’han sobrepassat els 140.000 inscrits en el mes de desembre de 2020 pel que fa als 
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RSHPO de Catalunya. Els sol·licitants d’habitatges inscrits als RSHPO de Catalu-
nya en el mes de juny de 2021, s’eleva a 59.854 inscrits.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
De modificació i de supressió del quart paràgraf de l’exposició de motius II

S’han sobrepassat els 140.000 inscrits en el mes de desembre de 2020. S’ha ar-
ribat als prop de 60.000 inscrits a tancament del primer semestre de 2021 pel que 
fa als RSHPO a Catalunya.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
De modificació del cinquè paràgraf de l’exposició de motius II

Ho corrobora l’anàlisi de les dades del Registre d’habitatges buits i ocupats sen-
se títol habilitant, que, en tant sols quatre anys, ha passat de quasi 50.000 habitatges 
registrats a 30.719 el mes de juny de 2021.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 1.1.b de l’articulat

Romanguin desocupats de manera permanent i injustificada per un termini de 
més de dos anys. L’ocupació d’aquests habitatges sense títol habilitant no altera la 
situació d’incompliment de la funció social de la propietat.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1.11 de l’articulat

j) Incomplir en la formulació de la proposta obligatòria de lloguer social els re-
quisits legalment vigents en el moment que correspon formalitzar-la.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 2.2 de l’articulat

b) Les persones jurídiques que, per si soles o per mitjà d’un grup d’empreses, 
siguin titulars de més de quinze habitatges situats a Catalunya, amb les excepcions 
següents: 

[...]
2n. Les persones que tinguin més d’un 15 per cent de la superfície habitable de la 

propietat qualificat com a habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2.5 de l’articulat

Primera. Oferiment de proposta de lloguer social
»1. L’obligació a què fa referència l’article 5.2, d’oferir una proposta de lloguer 

social abans d’interposar determinades demandes judicials, es fa extensiva en els 
mateixos termes a qualsevol acció executiva derivada de la reclamació d’un deute 
hipotecari i a les demandes de desnonament següents: 

»a) Per venciment de la durada del títol jurídic que habilita l’ocupació de l’ha-
bitatge. La proposta de lloguer social és exigible durant un període de 5 anys, en el 
cas que el gran tenidor sigui una persona física, i, de 7 anys, en el cas de persona 
jurídica, ambdós comptadors a partir de l’entrada en vigor de la Llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional.

[...]
»c) Per manca de títol jurídic que habiliti l’ocupació, quan el demandant tingui 

la condició de gran tenidor d’acord amb les lletres a i c de l’apartat 9 de l’article 5, 
sempre que concorrin les circumstàncies següents: 
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[...]
»2n. Que els ocupants acreditin per qualsevol mitjà admès en dret que l’ocupació 

sense títol es va iniciar abans del 25 d’octubre de 2020.»

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt a l’article 2.7

2.7. S’afegeix una disposició addicional, la segona, a la Llei de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb la 
redacció següent: 

Segona. Dret dels arrendadors i propietaris a compensació
Per a garantir una adequada corresponsabilitat de l’administració pública en 

l’aplicació del lloguer social obligatori, els arrendadors afectats tindran dret a sol-
licitar una compensació a l’Administració, en els nous contractes de lloguer social, 
en els següents termes: 

a) La Generalitat de Catalunya compensarà als arrendadors definits als apar-
tats b) i d) de l’article 5.9 de la llei, la diferència existent entre la renda establerta en 
concepte de lloguer social d’acord amb les previsions d’aquesta Llei i la renda que 
hauria resultat de l’aplicació de l’Índex mig de Referència dels Preus del Lloguer 
a l’habitatge objecte del contracte, tal i com preveu l’article 7.1 de la llei 11/2020 
de contenció de rendes. En el cas que no existeixi índex de referència es tindrà en 
compte el preu mig de mercat de l’entorn de l’habitatge on s’ubiqui l’immoble.

b) No podran accedir a la compensació establerta a l’apartat a) els grans teni-
dors definits als apartats a) i c) de l’article 5.9 de la llei.

c) Aquest nou mecanisme compensatori s’allargarà durant la vigència de tot el 
contracte de lloguer social a què estigui obligada la propietat, sempre que es com-
pleixin les condicions que justifiquin el manteniment del lloguer social, les quals 
hauran de ser acreditades anualment per les persones beneficiàries amb el corres-
ponent informe dels serveis socials municipals que acrediti el manteniment de la 
situació de vulnerabilitat social motivadora del contracte de lloguer social subscrit.

d) En el cas que en el moment de subscriure’s el contracte de lloguer social esti-
gui vigent un sistema de contenció de rendes, s’aplicarà la compensació menor que 
resulti d’entre les dues següents: 

– La que resultaria d’aplicar la lletra «a» d’aquesta disposició addicional.
– La que resultaria de comparar la renda fixada d’acord amb l’aplicació de la 

llei de contenció vigent amb la renda establerta pel lloguer social.
e) En el cas de contractes de lloguer social obligatori vigents en el moment de 

l’entrada en vigor d’aquesta Llei aquest mecanisme compensatori només s’aplicarà 
per les rendes que es meritin a partir de l’1 de gener de 2022.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt a l’article 2

Es modifica la lletra d) de l’apartat 9 de l’article 5 de la Llei de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que 
resta redactada de la manera següent: 

«d) Les persones físiques que siguin propietàries de més de quinze habitatges, o 
copropietàries si llur quota de participació en la comunitat representa més de 1.500 
metres quadrats de sòl destinat a habitatge, amb referència en tots dos casos a ha-
bitatges situats a Catalunya, amb les mateixes excepcions que estableixen per a les 
persones jurídiques els punts 1r i 2n de la lletra b.»
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Esmena 13
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la disposició final primera. Habilitació pressupostària

El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-
rec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’1 de gener de 
2022.»

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 3.1

Es pot aplicar l’expropiació forçosa per causa d’interès social a l’efecte de dotar 
les administracions competents en la matèria d’un parc social d’habitatges assequi-
bles de lloguer per atendre amb caràcter preferent les necessitats d’habitatge de les 
persones que es troben en situació d’exclusió residencial o que estan en risc de tro-
bar-s’hi. Amb aquesta finalitat, és causa d’interès social l’incompliment de la funció 
social de la propietat, relativa a l’ocupació legal i efectiva de l’habitatge perquè cons-
titueixi la residència de les persones. Quan l’expropiació forçosa sigui només de l’ús 
de l’habitatge, la seva durada ha de ser per un període de quatre anys com a màxim.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP MIXT (REG. 17351)

A la Mesa de la Comissió de Drets Socials
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenta les següents esme-
nes a l’articulat de la Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer 
front a l’emergència habitacional (tram. 202-00005/13).

Esmena 1
Grup Mixt
De supressió a l’apartat 1 de l’article 1

[...] de la manera següent: 
«b) Romanguin desocupats de manera permanent i injustificada per un termini 

de més de dos anys. Ni l’ocupació d’aquests habitatges sense títol habilitant ni la 
transmissió de la seva titularitat no alteren la situació d’incompliment de la funció 
social de la propietat.»

Esmena 2
Grup Mixt
De supressió a l’apartat 5 de l’article 1

[...], amb la redacció següent: 
«Tanmateix, les administracions competents poden declarar l’incompliment de 

la funció social de la propietat dels habitatges quan, requerits els propietaris perquè 
adoptin les mesures necessàries per complir amb la funció esmentada, aquests in-
compleixin el requeriment en el termini que s’hi estableixi. La declaració de l’in-
compliment de la funció social pot comportar l’adopció de les mesures d’execució 
forçosa que la legislació en matèria d’habitatge estableix i, en els supòsits de l’apar-
tat 2 bis, les establertes en la legislació en matèria de sòl, incloent-hi l’expropiació 
forçosa en els casos establerts legalment.»
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Esmena 3
Grup Mixt
De supressió de l’apartat 7 de l’article 1

1.7. S’afegeixen tres nous apartats, el 6, el 7 i el 8, a l’article 42 de la Llei del dret 
a l’habitatge, amb la redacció següent: 

«6. Tanmateix, en el cas d’habitatges titularitat de persones jurídiques privades, 
quan l’administració requereixi la persona responsable perquè adopti les mesures 
necessàries per ocupar legalment i efectivament un o diversos habitatges perquè 
constitueixin la residència de persones, ha d’advertir-li en la mateixa resolució que, 
si l’habitatge no s’ocupa legalment i efectivament en el termini que estableixi, es 
podrà exigir l’execució forçosa de les mesures requerides mitjançant la imposició 
d’una multa coercitiva de mil euros per cada habitatge per lapses de temps d’un mes 
mentre romanguin desocupats, amb un import màxim total del 50 per cent del preu 
estimat de l’habitatge. En la situació assimilada relativa als edificis d’habitatges in-
acabats, el requeriment esmentat ha d’incloure les mesures necessàries per acabar 
prèviament les obres d’edificació.

»7. En els supòsits establerts legalment, l’advertiment a què fa referència l’apartat 
6 ha d’incloure la possibilitat de declarar l’incompliment de la funció social de la 
propietat a l’efecte d’iniciar el procediment per a la seva expropiació forçosa.

»8. En el cas de transmissió de l’habitatge, el nou propietari se subroga en la po-
sició de l’anterior a l’efecte d’assumir les conseqüències de l’incompliment de la fun-
ció social de la propietat, amb independència de quan es va iniciar la desocupació.»

Esmena 4
Grup Mixt
De supressió a l’apartat 10 de l’article 1

[...] manera següent: 
«f) Negar-se a subministrar dades a l’Administració, obstruir o no facilitar les 

funcions d’informació, control o inspecció, incomplir les obligacions de comunica-
ció veraç de les dades que han de ser objecte d’inscripció en el Registre d’habitatges 
buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant i en el Registre de grans tenidors 
d’habitatge.»

Esmena 5
Grup Mixt
De supressió de l’apartat 12, de l’article 1

1.12. S’afegeix una disposició addicional, la vint-i-setena, a la Llei del dret a l’ha-
bitatge, amb la redacció següent: 

«1. Es crea el Registre de grans tenidors d’habitatge, amb caràcter administratiu, 
que depèn de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en el qual han de ser objec-
te d’inscripció les persones jurídiques que siguin susceptibles d’ésser considerades 
com a grans tenidors, d’acord amb el que s’estableix a l’article 5 de la Llei 24/2015, 
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habi-
tatge i la pobresa energètica.

»La inscripció s’haurà de dur a terme en el termini d’un mes des de l’entrada en 
vigor de la present llei o en el termini d’un mes des del compliment dels requisits 
que fan néixer aquesta obligació.

»2. Els grans tenidors persones jurídiques hauran de comunicar a l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya el nombre i la relació d’habitatges dels que siguin titulars.

»3. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya col·laborarà amb els ens locals, comar-
cals i supramunicipals, i amb l’Administració de Justícia per tal de facilitar la con-
sulta de les dades recollides en el mateix.»
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Esmena 6
Grup Mixt
De supressió de l’apartat 2, de l’article 2

2.2 Es modifica la lletra b de l’apartat 9 de l’article 5 de la Llei de mesures ur-
gents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, 
que resta redactada de la manera següent: 

«b) Les persones jurídiques que, per si soles o per mitjà d’un grup d’empreses, 
siguin titulars de més de deu habitatges situats en territori de l’Estat, amb les excep-
cions següents: 

»1r. Els promotors socials a què fan referència les lletres a i b de l’article 51.2 de 
la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

»2n. Les persones que tinguin més d’un 50 per cent de la superfície habitable 
de la propietat qualificat com a habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer.

»Als efectes de la consideració de l’existència d’un grup d’empreses, serà d’apli-
cació allò previst a l’apartat 1 de l’article 42 del Reial Decret, de 22 d’agost de 1885, 
pel que es publica el Codi de Comerç.» 

Esmena 7
Grup Mixt
De supressió de l’apartat 4, de l’article 2

2.4 S’afegeix un nou article, el 10, a la Llei de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb la redacció se-
güent: 

«Article 10. Renovació dels contractes de lloguer social obligatori
»En els casos de lloguer social que arribin a la fi del termini contractual marcat, 

les persones o unitats familiars afectades tenen dret a la formalització, per una única 
vegada, d’un nou contracte segons les condicions que estableix la llei, sempre que se 
segueixin trobant dins dels paràmetres d’exclusió residencial establerts a l’article 5.7 
i així sigui acreditat pels mateixos afectats. A aquest efecte, el titular de l’habitatge 
ha de requerir els afectats perquè presentin la documentació que ho corrobori amb 
una antelació de quatre mesos abans de la data d’expiració del contracte.»

Esmena 8
Grup Mixt
De supressió de l’apartat 5, de l’article 2

2.5. S’afegeix una disposició addicional, la primera, a la Llei de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb la 
redacció següent: 

«Primera. Oferiment de proposta de lloguer social
»1. L’obligació a què fa referència l’article 5.2, d’oferir una proposta de lloguer 

social abans d’interposar determinades demandes judicials, es fa extensiva en els 
mateixos termes a qualsevol acció executiva derivada de la reclamació d’un deute 
hipotecari i a les demandes de desnonament següents: 

»a) Per venciment de la durada del títol jurídic que habilita l’ocupació de l’habi-
tatge. La proposta de lloguer social és exigible durant un període de 6 anys, en el 
cas que el gran tenidor sigui una persona física, i, de 12 anys, en el cas de persona 
jurídica, ambdós comptadors a partir de l’entrada en vigor de la Llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional.

»b) Per manca de títol jurídic que habiliti l’ocupació, quan aquesta manca de títol 
provingui d’un procés d’execució hipotecària o de qualsevol acció executiva deri-
vada de la reclamació d’un deute hipotecari contra l’actual ocupant de l’habitatge.

»c) Per manca de títol jurídic que habiliti l’ocupació, quan el demandant tingui 
la condició de gran tenidor d’acord amb les lletres a i c de l’apartat 9 de l’article 5, 
sempre que concorrin les circumstàncies següents: 
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»1r. Que l’habitatge es trobi inscrit en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges 
ocupats sense títol habilitant o sigui susceptible d’ésser-hi inscrit.

»2n. Que els ocupants acreditin per qualsevol mitjà admès en dret que l’ocupació 
sense títol es va iniciar abans de l’1 de juny de 2021.

»3r. Que els ocupants no hagin rebutjat cap opció de reallotjament social ade-
quat en els darrers dos anys oferta per qualsevol administració pública o d’acord 
amb l’article 5.2.

»4t. Que els serveis municipals emetin informe favorable sobre el compliment, 
per part dels ocupants, dels paràmetres de risc d’exclusió residencial i sobre l’arrela-
ment i la convivència en l’entorn veïnal.

»2. Els procediments iniciats en què no s’hagi acreditat la formulació de l’oferta 
de lloguer social s’han d’interrompre per tal que aquesta oferta puguin ser  formulada 
i acreditada.

»3. La durada mínima dels contractes de lloguer social a subscriure d’acord amb 
el que estableix aquesta Llei ha de ser, com a mínim, igual a la prevista a la legisla-
ció d’arrendaments urbans i, en qualsevol cas, no pot ser inferior a cinc anys, en cas 
que el titular de l’habitatge sigui una persona física, i a set anys si ho és una persona 
jurídica.»

Esmena 9
Grup Mixt
De supressió de l’apartat 6, de l’article 2

2.6 S’afegeix una disposició transitòria, la quarta, a la Llei de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb la 
redacció següent: 

«Quarta. Acreditació de la situació de risc d’exclusió residencial per a la forma-
lització dels contractes de lloguer social obligatori

»1. Mentre no es reguli per reglament la forma d’acreditar la situació de risc d’ex-
clusió residencial, les persones afectades han de presentar a les persones obligades 
a formular l’oferta de lloguer social, la documentació corresponent que acrediti la 
seva identitat, els seus ingressos, la seva manca d’alternativa habitacional pròpia i 
que es troben efectivament empadronades a l’habitatge.

»2. La documentació acreditativa de la situació de risc d’exclusió residencial, pot 
ser lliurada, en nom de les persones afectades, pels serveis habilitats a aquest efecte 
per les administracions públiques, com ara el Servei Ofideute de la Generalitat de 
Catalunya.

»3. Mentre no es desplegui reglamentàriament aquesta Llei, les persones obliga-
des a oferir un lloguer social a les persones en situació de risc d’exclusió residencial 
disposen d’un mes per presentar-los l’oferta, a partir que hagin rebut la documenta-
ció acreditativa a què fa referència l’apartat 1. Si una vegada acceptada l’oferta de 
lloguer social no es pot formalitzar el contracte de lloguer fins a l’obtenció de la cè-
dula d’habitabilitat, l’oferta continuarà vigent fins a la concessió de cèdula.»

Esmena 10
Grup Mixt
De supressió de l’article 3

Article 3. Modificació de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de pro-
tecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial

3.1 Es modifiquen els apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de l’article 15 de la Llei de mesures 
de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que 
resten redactats de la manera següent: 

«1. Es pot aplicar l’expropiació forçosa per causa d’interès social a l’efecte de 
dotar les administracions competents en la matèria d’un parc social d’habitatges as-
sequibles de lloguer per atendre amb caràcter preferent les necessitats d’habitatge 
de les persones que es troben en situació d’exclusió residencial o que estan en risc 
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de trobar-s’hi. Amb aquesta finalitat, és causa d’interès social l’incompliment de la 
funció social de la propietat, relativa a l’ocupació legal i efectiva de l’habitatge per-
què constitueixi la residència de les persones. Quan l’expropiació forçosa sigui no-
més de l’ús de l’habitatge, la seva durada ha de ser per un període de deu anys com 
a màxim.

»2. Per aplicar l’expropiació forçosa per incompliment de la funció social de la 
propietat a què fa referència l’apartat 1, cal la concurrència dels requisits següents: 

»a) Que els immobles estiguin situats en les àrees indicades per l’article 12.5 de 
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, o en els municipis que el 
Govern declari per decret atenent les necessitats d’habitatge i el parc d’habitatges 
disponibles. Per determinar aquests municipis, s’ha de donar audiència a les entitats 
locals afectades i tenir en compte la participació del Consell de Governs Locals o de 
les organitzacions associatives dels ens locals més representatives.

»b) Que els habitatges estiguin inscrits en el Registre d’habitatges buits i habi-
tatges ocupats sense títol habilitant, o siguin susceptibles d’estar-hi inscrits, o perta-
nyin a persones jurídiques que els hagin adquirit d’un titular d’habitatges inscrits en 
el Registre en primera o ulteriors transmissions, encara que el titular actual sigui un 
fons de titulització d’actius o l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la transmissió 
d’accions o participacions de societats mercantils.

»3. En el supòsit a què fa referència l’apartat 1, són administracions expropiants 
els municipis i el departament competent en matèria d’habitatge. Poden ser-ne be-
neficiàries les entitats de dret públic que gestionin el parc social d’habitatges i les 
entitats privades sense ànim de lucre que, d’acord amb la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge, gestionin habitatges d’inserció o tinguin la condi-
ció de promotor social d’habitatges. Les administracions expropiants o, si escau, les 
beneficiàries resten obligades a complir la funció social dels habitatges adquirits en 
el termini d’un mes a partir del moment en què estiguin en condicions d’ús efectiu 
i adequat.

»4. És requisit per iniciar el procediment d’expropiació a què fa referència l’apar-
tat 2 requerir prèviament la persona titular de l’habitatge afectat perquè compleixi 
amb l’obligació que sigui ocupat legalment per constituir la residència de les perso-
nes, amb l’advertiment que, si no n’acredita l’ocupació en un termini màxim d’un 
mes, es podrà declarar l’incompliment de la funció social de l’habitatge a l’efecte 
d’iniciar el procediment per a la seva expropiació i que, de conformitat amb l’article 
49.3 del text refós de la Llei del sòl i de rehabilitació urbana, el contingut del dret 
de propietat es reduirà en un 50 per cent del seu valor, la diferència del qual corres-
pon a l’Administració expropiant. L’Administració i la persona titular de l’habitat-
ge poden convenir l’adquisició de l’habitatge o del seu ús temporal lliurement i per 
acord mutu per destinar-lo al lloguer social en el termini de tres mesos, supòsit en 
el qual conclou el procediment d’expropiació que s’hagués iniciat i la cessió esdevé 
amistosa.

»5. Atenent la necessitat urgent que calgui satisfer, la resolució d’inici de l’expe-
dient d’expropiació forçosa porta implícita la declaració d’ocupació urgent, als efec-
tes del que estableix l’article 52 de la Llei sobre expropiació forçosa.

»6. Per determinar el preu just mitjançant l’acord de les parts, s’han de tenir en 
compte els criteris de lloguer social establerts per l’article 5.7 de la Llei 24/2015. 
Si no hi ha acord, el preu just ha de ser fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya 
d’acord amb la seva normativa reguladora. En la determinació del preu just s’ha de 
tenir en compte el cost de l’adequació de l’habitatge per conservar-lo en les condi-
cions exigibles, d’acord amb l’article 30 de la Llei 18/2007.»
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Esmena 11
Grup Mixt
De supressió de la Disposició transitòria

Disposició transitòria. Obligació d’oferir un lloguer social
L’obligació d’oferir un lloguer social a què fan referència la disposició addicional 

primera i l’article 10 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a  
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, afegits per 
aquesta llei, és d’aplicació també en el cas que els procediments judicials corres-
ponents s’han iniciat abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei i estiguin encara en 
tramitació.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA; GRUP PARLAMENTARI 

DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR; 

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 17353)

A la Mesa de la Comissió de Drets Socials
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parla-
mentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 
202-00005/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar, GP d’En Comú Podem
De modificació al segon paràgraf de l’Exposició de motius

Aquesta situació d’emergència social ha estat i és especialment greu en l’àmbit 
de l’habitatge. Les estadístiques oficials dels últims tretze anys sobre els efectes de 
la crisi econòmica sobre el poder judicial del Consell General del Poder Judicial 
mostren que, després dels milers de desnonaments hipotecaris practicats entre 2008 
i 2012, sumat al sobreendeutament o adquisició d’un deute exorbitant, emergeix una 
nova onada de llançaments d’arrendataris impulsada per les reformes legislatives 
realitzades entre 2009 i 2013 –principalment, acceleració del procediment judicial 
i reducció de la durada dels contractes–, desembocant en un pic de desnonaments 
entorn el 2013. Del 2013 al 2019, tot i disminuir anualment respecte del primer, les 
quantitats totals de desnonaments són molt superiors a les del període 2008-2013, 
entrant en una fase d’altiplà que es manté actualment, sostinguda entre d’altres, per 
la pujada dels preus dels lloguers, les milers d’unitats familiars hipotecades que van 
accedir a un arrendament després d’ésser desnonades, i amb una contribució im-
portant dels desnonaments o desallotjaments de persones expulsades durant les pri-
meres onades, que, davant la falta d’alternatives públiques, accediren sense títol als 
habitatges buits que van acumular les entitats financeres com a resultat dels milers 
de desnonaments executats. Les xifres de desnonaments van augmentar un 308 per 
cent, passant dels 3.926 el 2008 als 16.008 el 2013, i els llançaments totals del pe-
ríode 2013-2019 van mantenir unes xifres absolutes molt superiors a les del període 
2008-2012, mantenint-se sempre per sobre dels 12.000 anuals.
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Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar, GP d’En Comú Podem
De modificació al quart paràgraf de l’Exposició de motius

El manteniment d’aquesta situació d’emergència habitacional i la insuficiència de 
l’acompanyament públic en forma d’ajudes o habitatge social destinat a les persones 
afectades, contrasten amb els beneficis que, encara avui dia, declaren les entitats fi-
nanceres, així com amb les xifres del rescat bancari. Segons el Tribunal de Cuentas 
a 31 de desembre de 2018, l’import dels recursos compromesos en la reestructuració 
bancària entre 2009 i 2018 era de 122.754.000 d’euros, mentre el cost es calculava 
en 66.577.000 d’euros. L’informe «Emergencia habitacional en el Estado español», 
publicat per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i l’Observatori DESC el 
2013, feia palès que algunes de les entitats financeres que més desnonen són preci-
sament les que han concentrat la major part d’ajudes públiques, tendència que es va 
mantenir els anys posteriors. Alhora, els fons d’inversió o grans tenidors que han ad-
quirit el patrimoni immobiliari de les entitats financeres rescatades, tenen un prota-
gonisme molt significatiu en els processos de pèrdua de l’habitatge habitual. Segons 
el Ministeri de Foment, a 31 de desembre del 2019, 75.685 pisos nous per estrenar 
resten buits a Catalunya, quantitat només superat per la Comunitat Valenciana i que 
representa un 16,56 per cent de l’estoc total d’habitatges nous sense vendre a tot l’es-
tat. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya xifra 
el nombre d’habitatges de Catalunya que està en mans de grans tenidors –persones 
físiques que tenen titularitat de més de 15 habitatges, o jurídiques que tenen titula-
ritat de més de 10 habitatges– i que fa més de dos anys que estan desocupats l’any 
2020 en 27.558 immobles.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar, GP d’En Comú Podem
De modificació al novè paràgraf de l’Exposició de motius

Després de tretze anys des de l’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi, el 
que s’ha conegut com a emergència habitacional, que ha pres trets estructurals de 
crisi habitacional profunda, s’ha vist encara molt més agreujada de forma sobrevin-
guda a causa de la pandèmia, la qual cosa fa que calgui intervenir amb determina-
ció. Les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia global sobre el dret a 
l’habitatge i en concret traduïda en processos de pèrdua de l’habitatge, converteix en 
encara més peremptori actuar. Com a exemple i degut a l’excepcionalitat de l’estat 
d’alarma, el 2020 s’han practicat 6.709 desnonaments menys que el 2019, els quals 
potencialment es restituaran, i poden resultar, si no s’atura amb mesures extraordi-
nàries, en el major pic de desnonaments ocorregut des del 2008, que se situaria en 
aproximadament 19.000 desnonaments anuals –el pic de 2016 fou de 16.000–, si 
sumem els procediments que no s’han executat el 2020 amb el mateix nombre de 
desnonaments que el 2019, per a l’any 2021, i el mateix pot succeir el 2022.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar, GP d’En Comú Podem
De modificació a l’article 1.1

1.1 Es modifica la lletra b de l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei del dret a l’habi-
tatge, de manera que queda redactada de la manera següent: 

«b) Romanguin desocupats de manera permanent i injustificada per un termini 
de més de dos anys. Ni l’ocupació d’aquests habitatges sense títol habilitant ni la 
transmissió de la seva titularitat no alteren la situació d’incompliment de la funció 
social de la propietat.»
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Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar, GP d’En Comú Podem
D’addició a l’article 2.2

2.2 Es modifica la lletra b de l’apartat 9 de l’article 5 de la Llei de mesures ur-
gents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, 
que resta redactada de la manera següent: 

«b) Les persones jurídiques que, per si soles o per mitjà d’un grup d’empreses, 
siguin titulars de més de deu habitatges situats en territori de l’Estat, amb les excep-
cions següents: 

»1r. Els promotors socials a què fan referència les lletres a i b de l’article 51.2 de 
la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

»2n. Les persones jurídiques que tinguin més d’un 50 per cent de la superfície 
habitable de la propietat qualificat com a habitatges amb protecció oficial destinats 
a lloguer.

»3r. Les entitats privades sense ànim de lucre que proveeixen d’habitatge a per-
sones i famílies en situació de vulnerabilitat residencial.

»Als efectes de la consideració de l’existència d’un grup d’empreses, serà d’apli-
cació allò previst a l’apartat 1 de l’article 42 del Reial Decret, de 22 d’agost de 1885, 
pel que es publica el Codi de Comerç.»

Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar, GP d’En Comú Podem
De supressió i addició a l’article 2.4

2.4 S’afegeix un nou article, el 10, a la Llei de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb la redacció se-
güent: 

«Article 10. Renovació dels contractes de lloguer social obligatori
»En els casos de lloguer social que arribin a la fi del termini contractual marcat, 

les persones o unitats familiars afectades tenen dret a la formalització, per una única 
vegada, d’un nou contracte segons les condicions que estableix la llei, sempre que se 
segueixin trobant dins dels paràmetres d’exclusió residencial establerts a l’article 5.7 
i així sigui acreditat pels mateixos afectats. A aquest efecte, el titular de l’habitatge 
ha de requerir els afectats perquè presentin la documentació que ho corrobori amb 
una antelació de quatre mesos abans de la data d’expiració del contracte, amb una 
antelació de quatre mesos abans de la data d’expiració del contracte, ha de requerir 
els afectats perquè presentin la documentació que ho corrobori.»

Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar, GP d’En Comú Podem
D’addició a l’article 2.5 subapartat 1.

2.5. S’afegeix una disposició addicional, la primera, a la Llei de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb la 
redacció següent: 

«Primera. Oferiment de proposta de lloguer social
»1. L’obligació a què fa referència l’article 5.2, d’oferir una proposta de lloguer 

social abans d’interposar determinades demandes judicials, es fa extensiva en els 
mateixos termes a qualsevol acció executiva derivada de la reclamació d’un deute 
hipotecari i a les demandes de desnonament següents: 

»a) Per venciment de la durada del títol jurídic que habilita l’ocupació de l’habi-
tatge. La proposta de lloguer social és exigible durant un període de 6 anys, en el 
cas que el gran tenidor sigui una persona física, i, de 12 anys, en el cas de persona 
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jurídica, ambdós comptadors a partir de l’entrada en vigor de la Llei d’ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional.

»b) Per manca de títol jurídic que habiliti l’ocupació, quan aquesta manca de títol 
provingui d’un procés instat per un gran tenidor, ja sigui d’execució hipotecària o 
de qualsevol acció executiva derivada de la reclamació d’un deute hipotecari contra 
l’actual ocupant de l’habitatge.

»c) Per manca de títol jurídic que habiliti l’ocupació, quan el demandant tingui 
la condició de gran tenidor d’acord amb les lletres a i c de l’apartat 9 de l’article 5, 
sempre que concorrin les circumstàncies següents: 

»1r. Que l’habitatge es trobi inscrit en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges 
ocupats sense títol habilitant o sigui susceptible d’ésser-hi inscrit.

»2n. Que els ocupants acreditin per qualsevol mitjà admès en dret que l’ocupació 
sense títol es va iniciar abans de l’1 de juny de 2021.

»3r. Que els ocupants no hagin rebutjat cap opció de reallotjament social ade-
quat en els darrers dos anys oferta per qualsevol administració pública o d’acord 
amb l’article 5.2.

»4t. Que els serveis municipals emetin informe favorable sobre el compliment, 
per part dels ocupants, dels paràmetres de risc d’exclusió residencial i sobre l’arrela-
ment i la convivència en l’entorn veïnal.

»2. Els procediments iniciats en què no s’hagi acreditat la formulació de l’ofer-
ta de lloguer social s’han d’interrompre per tal que aquesta oferta puguin ser for-
mulada i acreditada. Una vegada efectuades al·legacions o transcorregut el termini 
concedit, si no s’ha acreditat l’oferiment del lloguer social obligatori o si hi ha dis-
cussió entre les parts sobre si l’ofert compleix, o no, amb els requisits legals, el jut-
jat donarà trasllat de la situació a l’administració competent en matèria de lloguer 
social obligatori i el procediment continuarà segons els seus tràmits. La informació 
a remetre serà tota la rellevant en cas de comptar el jutjat amb el consentiment de 
la part demandada. En un altre cas, es limitarà a la identitat del gran tenidor, la 
identificació de l’immoble i si la situació és de manca d’acreditació de l’oferiment o 
de discussió sobre si es compleixen o no els requisits legals.

»3. La durada mínima dels contractes de lloguer social a subscriure d’acord amb 
el que estableix aquesta Llei ha de ser, com a mínim, igual a la prevista a la legisla-
ció d’arrendaments urbans i, en qualsevol cas, no pot ser inferior a cinc anys, en cas 
que el titular de l’habitatge sigui una persona física, i a set anys si ho és una persona 
jurídica.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David 

Cid Colomer, GP ECP, portaveus

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP CUP-NCG; GP ERC; G Mixt (reg. 16550; 16778; 16802; 
17343).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 21.10.2021 al 25.10.2021).
Finiment del termini: 26.10.2021; 10:30 h.
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Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00013/13

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 13856 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 06.10.2021

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 13856)

A la Mesa de la Comissió de Salut
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo que establecen los artículos 115 y siguientes del Reglamento del 
Parlamento, presentan la siguiente enmienda a la totalidad a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya (tram. 202-00013/13).

Enmienda
GP de VOX en Cataluña
A la totalidad

De retorno de la proposición de ley.

Palacio del Parlamento, 6 de septiembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Proposició de llei de regulació del teletreball com a modalitat de 
prestació de serveis del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya
202-00016/13

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 16877 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA,  (REG. 16877)

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de regulació 
del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal al servei de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya (tram. 202-00016/13).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus
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Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari
202-00018/13

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 14693 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 06.10.2021

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 14693)

A la Mesa de la Comissió de Salut
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Ca-
taluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 115 y siguientes del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente enmienda a la totalidad a la Proposició 
de llei per a la internalització del transport sanitari (tram. 202-00018/13).

Enmienda
GP de VOX en Cataluña
A la totalidad

De retorno de la proposición de ley.

Palacio del Parlamento, 14 de septiembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, María Elisa Gar-

cía Fuster, portavoces adjuntos, GP VOX

Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris  
i viles
202-00019/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; G Mixt (reg. 16551; 16676; 17344).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 21.10.2021 al 25.10.2021).
Finiment del termini: 26.10.2021; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement de les víctimes de la 
Guerra Civil i la dictadura a l’espai públic
250-00200/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13878 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 06.10.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 13878)

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

Continuar recollint dades mitjançant el Memorial Democràtic, tal com s’està fent 
en l’actualitat fruit d’un projecte que compta amb la col·laboració de les entitats me-
morialistes, per tal de completar el cens que documenta la persecució que van pa-
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tir milers de deportats catalans i espanyols republicans als camps de concentració  
i extermini nazis, i per tal de nodrir el Banc de la Memòria Democràtica, plataforma 
digital que conté diferents censos que inclouen les persones que durant la Guerra 
Civil i el franquisme foren víctimes mortals o bé van patir privació de llibertat i am-
pliar aquesta tasca, incidint en la recerca de més informació sobre altres tipologies 
de represaliats i víctimes del franquisme.

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

Treballar, mitjançant la Direcció General de Memòria Democràtica, el Memo-
rial Democràtic i en col·laboració amb els diferents municipis de Catalunya, en el 
reconeixement de les víctimes en l’espai públic, i actuar, d’acord amb els mitjans 
tecnològics actuals, per tal d’aconseguir un reconeixement integral de totes les per-
sones afectades per diferents tipus de violències i repressions en aquest període his-
tòric.

Proposta de resolució sobre la retirada d’un monument franquista  
a Montserrat
250-00201/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13879 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 06.10.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 13879)

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

Fer les gestions necessàries per retirar, a la major brevetat possible, l’escultura 
figurativa dedicada al Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat, ubicat a 
la Plaça dels Apòstols, prop del monestir de Montserrat, dins el terme municipal de 
Monistrol de Montserrat, conservant-lo i museïtzant-lo.

Proposta de resolució sobre la seguretat viària dels autocars 
escolars
250-00214/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 15786 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 22.09.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 15786)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)

De supressió i addició del Punt 1 
1. Incrementar i sistematitzar els Continuar planificant controls d’alcoholèmia i 

drogues als conductors i conductores d’autocars, especialment abans de les sortides 
escolars i dels retorns de les mateixes.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat dels diputats de la XIV 
legislatura
234-00001/13, 234-00002/13, 234-00003/13, 234-00004/13, 234-00005/13, 

234-00007/13, 234-00009/13, 234-00010/13, 234-00011/13, 234-00013/13, 

234-00014/13, 234-00015/13, 234-00016/13, 234-00017/13, 234-00018/13, 

234-00019/13, 234-00020/13, 234-00021/13, 234-00022/13, 234-00023/13, 

234-00024/13, 234-00025/13, 234-00026/13, 234-00027/13, 234-00028/13, 

234-00029/13, 234-00033/13, 234-00034/13, 234-00035/13, 234-00037/13, 

234-00038/13, 234-00039/13, 234-00040/13, 234-00041/13, 234-00042/13, 

234-00045/13, 234-00046/13, 234-00047/13, 234-00048/13, 234-00049/13, 

234-00051/13, 234-00052/13, 234-00053/13, 234-00054/13, 234-00055/13, 

234-00056/13, 234-00057/13, 234-00058/13, 234-00059/13, 234-00061/13, 

234-00062/13, 234-00063/13, 234-00064/13, 234-00065/13, 234-00066/13, 

234-00068/13, 234-00072/13, 234-00074/13, 234-00076/13, 234-00077/13, 

234-00078/13, 234-00079/13, 234-00080/13, 234-00081/13, 234-00083/13, 

234-00084/13, 234-00088/13, 234-00091/13, 234-00094/13, 234-00095/13, 

234-00096/13, 234-00097/13, 234-00098/13, 234-00100/13, 234-00102/13, 

234-00103/13, 234-00104/13, 234-00109/13, 234-00111/13, 234-00113/13, 

234-00114/13, 234-00115/13, 234-00117/13, 234-00118/13, 234-00120/13, 

234-00121/13, 234-00123/13, 234-00124/13, 234-00125/13, 234-00126/13, 

234-00127/13, 234-00128/13, 234-00130/13, 234-00133/13, 234-00134/13, 

234-00135/13, 234-00136/13, 234-00137/13, 234-00138/13, 234-00140/13, 

234-00141/13, 234-00143/13, 234-00145/13, 234-00146/13

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS

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

de 2021, presidida inicialment per la presidenta del Parlament i després pel diputat 
David Saldoni i de Tena, amb l’assistència del secretari de la Comissió, David Pérez 
Ibáñez, i dels diputats Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana; Isabel Lázaro Pina, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Eu-
làlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, i Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt, ha estudiat les declaracions pre-
sentades pels diputats del Parlament de Catalunya amb relació a les activitats pro-
fessionals, laborals o empresarials que exerceixen i als càrrecs públics que ocupen.

Una vegada examinada aquesta documentació, la Comissió ha acordat d’establir 
el dictamen següent: 

Primer
La Comissió, per a emetre el seu dictamen, ha pres en consideració la legislació 

aplicable en matèria d’incompatibilitats dels diputats i els criteris fixats en dictà-
mens anteriors ratificats pel Ple del Parlament, en els termes següents: 

1. El Parlament de Catalunya, al llarg de totes les legislatures precedents, ha in-
terpretat que les incompatibilitats dels diputats, a diferència de les causes d’inelegibi-
litat, són matèria reservada al Reglament del Parlament de Catalunya (RPC), en tant 
que formen part de l’estatut del diputat i no són matèria electoral. Per  consegüent, 
s’ha descartat l’aplicació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim elec-
toral general (LOREG), d’aplicació supletòria general, atès que la disposició transi-
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tòria segona de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC), que remet a la disposició 
transitòria quarta de l’EAC del 1979, determina que la dita Llei orgànica s’aplica en 
absència d’una llei electoral catalana (ap. 5).

2. L’article 14 RPC estableix que els diputats han d’exercir el càrrec d’acord amb 
els «principis d’integritat, honestedat, transparència, diligència, austeritat, actuació 
desinteressada, responsabilitat i respecte als ciutadans i a la institució parlamentà-
ria» i que han d’actuar sempre «en benefici de l’interès públic i han d’evitar incórrer 
en qualsevol situació de conflicte d’interessos. Llur actuació no pot estar mai influï-
da o compromesa per la finalitat de cercar o obtenir qualsevol mena de benefici 
particular o de tercers, que no tingui caràcter general, directe o indirecte, ni recom-
pensa de cap mena».

3. L’article 15 RPC determina que són aplicables als diputats, amb caràcter gene-
ral, els principis ètics i les regles de conducta establerts per als alts càrrecs per la le-
gislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En vista d’això, 
el Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de juliol de 2016, va ratificar el Codi 
de conducta dels membres del Parlament de Catalunya, aprovat per la Comissió del 
Reglament el 25 de juliol de 2016, d’acord amb el dit mandat. En concret, el capí-
tol III del referit Codi de conducta regula el règim d’incompatibilitats. L’article 13.1 
determina que «[e]ls diputats del Parlament exerceixen el càrrec amb dedicació ex-
clusiva, sens perjudici de l’exercici de les activitats públiques o privades que permet 
llur règim d’incompatibilitats». I l’article 13.2 indica que «[e]l reconeixement d’una 
situació de compatibilitat comporta els efectes retributius establerts legalment i,  
si escau, una reducció dels drets econòmics dels diputats del Parlament en funció de 
la naturalesa de l’activitat declarada compatible, que ha d’ésser fixada per la Mesa 
d’acord amb el que estableix l’article 12.2 del Reglament del Parlament».

4. L’article 22 del Codi de conducta dels membres del Parlament de Catalunya 
estableix que «[e]ls diputats del Parlament estan subjectes al règim d’incompatibi-
litats legalment establert i a les obligacions de declaració d’activitats i de béns que 
estableix el Reglament en aquesta matèria». Respecte a la remissió que l’article 22 
del Codi de conducta fa al règim d’incompatibilitats legalment establert, cal dir que 
aquesta regulació és molt dispersa i, en molts casos, de caràcter sectorial. Així, hi 
són aplicables l’article 67 de la Constitució espanyola; l’article 11 de la Llei 3/1982 
(LPPCEG); l’article 15 de la Llei 21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat; l’article 6.7 de la Llei 
15/1993, del 28 de desembre, per la qual es crea el Centre de Telecomunica cions de 
la Generalitat de Catalunya; l’article 5 de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya; els articles 18, 33 i 35.7 del text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 
24 de desembre; l’article 4 de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, de l’Estatut dels expre-
sidents de la Generalitat; l’article 5 de la Llei 5/2005, del 2 de maig, de la Comissió 
Jurídica Assessora; l’article 5 de la Llei 7/2005, del 8 de juny, del Consell de Tre-
ball, Econòmic i Social de Catalunya; l’article 10.1 de la Llei 13/2005, del 27 de  
desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat; 
l’article 4.2.b de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular; 
l’article 7 de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió; els arti-
cles 8 i 20 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de  Mitjans 
Audiovisuals; els articles 6 i 7 de la Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l’Institut 
Català Internacional per la Pau; els articles 6.3 i 9.3.a de la Llei 6/2008, del 13 de 
maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts; l’article 22 de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; l’article 10 de 
la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya; l’article 12 
de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries; els articles 
7, 21 i 86 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges; l’article 
23.3.b de la Llei 4/2010, del 17 de març, de consultes populars per via de referèn-
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dum; l’article 2 de la Llei 6/2010, del 26 de març, del procediment de designació dels 
senadors que representen la Generalitat al Senat; l’article 8 de la Llei 12/2010, del 19 
de maig, del Consell de Governs Locals; els articles 20 i 21 de la Llei 18/2010, del  
7 de juny, de la Sindicatura de Comptes; l’article 7.7.a de la Llei 32/2010, de l’1 
d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. També cal 
tenir en compte l’article 6.4 de la Llei orgànica 3/2011, del 28 de gener, per la qual 
es modifica la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general, que 
s’aplica expressament a les comunitats autònomes segons el susdit precepte i que pre-
veu una causa d’«incompatibilitat» sobrevinguda com a conseqüència de la il·legalit-
zació de candidatures electorals.

5. En relació amb els càrrecs i activitats en els partits polítics i grups parlamen-
taris, el criteri constant de la Comissió, acceptat pel Ple del Parlament, és conside-
rar-los activitat compatible amb la condició de diputat, atesa la relació íntima entre 
l’acompliment d’unes i altres funcions.

Segon
La Comissió, d’acord amb l’article 18.2 RPC, una vegada examinada la docu-

mentació presentada en compliment de l’article 23.1.b RPC, segons els criteris expo-
sats, eleva al Ple del Parlament la declaració de compatibilitat d’activitats, o la presa 
de coneixement de les declaracions sense que calgui fer cap altre pronunciament, 
dels diputats següents: 

I. Sr. Marc Parés Franzi (tram. 234-00001/13)
Relació contractual amb la Universitat Autònoma de Barcelona, en situació d’ex-

cedència.
La Comissió en pren nota.

I. Sra. Ana Balsera i Marín (tram. 234-00002/13)
Advocada.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Antoni Flores i Ardiaca (tram. 234-00003/13)
Regidor de l’Ajuntament de Tremp (càrrec sense retribució).
Activitat compatible.

I. Sra. Jenn Díaz Ruiz (tram. 234-00004/13)
Articulista i escriptora amb percepció de drets d’autor.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sra. Núria Picas Albets (tram. 234-00005/13)
Funcionària de Bombers de Catalunya, en situació de serveis especials.
La Comissió en pren nota.
Atleta de curses de muntanya i conferenciant.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries.

I. Sra. Raquel Sans Guerra (tram. 234-00007/13)
Professora associada de la Universitat Rovira i Virgili.
Activitat compatible sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tas-

ques parlamentàries.

I. Sra. Jordina Freixanet i Pardo (tram. 234-00009/13)
Segona tinent d’alcalde i regidora de Govern Obert i Qualitat Democràtica i Ins-

titucional de l’Ajuntament de Lleida (sense retribució, excepte les indemnitzacions 
per assistència a òrgans de la corporació).
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Activitat compatible.
Funcionària de carrera de la Generalitat, en situació de serveis especials.
La Comissió en pren nota.

I. Sra. Maria Jesús Viña i Ariño (tram. 234-000010/13)
Regidora de l’Ajuntament de Tortosa (assistències i retribució per assistències).
Activitat compatible.
Membre de Copate (assistència a les juntes generals sense retribució).
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.
Autònoma sòcia treballadora i administradora d’una assessoria fiscal.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Jordi Albert i Caballero (tram. 234-000011/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament.
Membre del Consell Nacional d’ERC (no remunerat).
Activitat compatible segons el criteri reiterat amb relació als càrrecs i activitats 

en els partits polítics i grups parlamentaris.

I. Sra. Eva Candela Lopez (tram. 234-000013/13)
Regidora de l’Ajuntament de Terrassa (amb retribucions per assistència). Con-

sellera del Consell Comarcal Vallès Occidental (amb retribucions per assistència).
Activitat compatible.
Personal contractat de l’Ajuntament de Terrassa, en situació d’excedència.
La Comissió en pren nota.

I. Sra. Silvia Paneque Sureda (tram. 234-000014/13)
Regidora de l’Ajuntament de Girona, en règim de dedicació parcial (amb retri-

bucions per assistència).
Activitat compatible.

I. Sra. Alícia Romero Llano (tram. 234-000015/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

Vicepresidenta del Patronat de la Fundació privada TecnoCampus Mataró - Ma-
resme (càrrec sense retribució).

S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-
mentàries ni incorri en les activitats prohibides per la normativa vigent.

I. Sr. Ferran Pedret i Santos (tram. 234-000016/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

Pertinença a la Junta de l’Associació Ateneu Popular Cerdà (càrrec no retribuït). 
Pertinença a la Junta de l’Associació Apropament Catalunya-Madrid (càrrec no re-
tribuït; associació sense activitat actual). Pertinença a la Junta de l’Associació Me-
mòria Socialista (càrrec no retribuït).

S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-
mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Òscar Ordeig i Molist (tram. 234-000017/13)
Regidor de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell (càrrec sense retribució).
Activitat compatible.
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Primer secretari de la Federació de Lleida del Partit dels Socialistes de Catalu-
nya. Membre de la Comissió Executiva Nacional del Partit dels Socialistes de Ca-
talunya.

Activitat compatible segons el criteri reiterat amb relació als càrrecs i activitats 
en els partits polítics i grups parlamentaris.

I. Sra. Rosa Maria Ibarra Ollé (tram. 234-000018/13)
Regidora de l’Ajuntament de Valls (sense percebre cap remuneració).
Activitat compatible.

I. Sr. Raúl Moreno Montaña (tram. 234-000019/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

Membre sense retribució del Patronat de la Fundació Rafael Campalans.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Pol Gibert Horcas (tram. 234-000020/13)
Tinent d’alcaldessa de l’Ajuntament de Sabadell (amb indemnització per assis-

tència a plens i comissions informatives).
Activitat compatible.

I. Sra. Beatriz Silva Gallardo (tram. 234-00021/13)
Periodista.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

H. Sr. Ramon Espadaler Parcerisas (tram. 234-00022/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

Membre del Consell Assessor de Planeta Formación y Universidades.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sra. Esther Niubó Cidoncha (tram. 234-00023/13)
Regidora de l’Ajuntament de Castelldefels (amb indemnització per assistència a 

plens i comissions informatives).
Activitat compatible.

I. Sra. Assumpta Escarp Gibert (tram. 234-00024/13)
Relació contractual amb la Universitat Autònoma de Barcelona, en situació de 

serveis especials. Relació contractual amb el Consorci Parc Salut Mar, en situació 
d’excedència especial.

La Comissió en pren nota.

I. Sr. Jordi Terrades Santacreu (tram. 234-00025/13)
Regidor de l’Ajuntament de Granollers (amb percepció de remuneracions per 

l’assistència als òrgans col·legiats del consistori).
Activitat compatible.

I. Sra. Eva Granados Galiano (tram. 234-000026/13)
Patrona de la Fundació Rafael Campalans. Patrona de la Fundació Privada La 

Maquinista i Macosa.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.
Pertinença al Club de Gestió Pública d’Esade Alumni (activitat no remunerada).
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S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-
mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sra. Marta Moreta Rovira (tram. 234-00027/13)
Relació contractual amb l’Ajuntament de les Masies de Voltregà, en situació de 

serveis especials.
La Comissió en pren nota.
Regidora de l’Ajuntament de Manlleu (amb remuneracions per l’assistència als 

òrgans col·legiats del consistori).
Activitat compatible.

I. Sr. David Pérez Ibáñez (tram. 234-00028/13)
Relació contractual amb l’Ajuntament de l’Hospitalet, en situació d’excedència 

especial.
La Comissió en pren nota.
Membre de l’Executiva de la Federació Territorial de l’Hospitalet de Llobregat 

del Partit dels Socialistes de Catalunya (sense remuneració).
Activitat compatible segons el criteri reiterat amb relació als càrrecs i activitats 

en els partits polítics i grups parlamentaris.

Il·lm. Sr. Ferran Estruch i Torrents (tram. 234-00029/13)
Alcalde de Cardona (sense cap remuneració).
Activitat compatible.
Vocal a l’executiva de l’ACM (amb indemnitzacions per assistència).
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Pau Morales i Romero (tram. 234-00032/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sra. Mònica Palacín i París (tram. 234-00033/13)
Regidora de l’Ajuntament de Pineda de Mar (amb règim de dietes per assistència).
Activitat compatible.

Il·lma. Sra. Lluïsa Llop i Fernàndez (tram. 234-00034/13)
Alcaldessa de Gelida (amb indemnitzacions per assistència).
Activitat compatible.
Tècnica de gestió de la Generalitat de Catalunya, en situació de serveis especials.
La Comissió en pren nota.

I. Sra. Najat Driouech Ben Moussa (tram. 234-00035/13)
Relació contractual amb l’Ajuntament del Masnou, en situació d’excedència for-

çosa.
La Comissió en pren nota.
Presidenta de l’Associació ACCS en favor de la convivència i la cohesió social.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Ruben Wagensberg Ramon (tram. 234-00036/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sr. Bartomeu Compte Masmitjà (tram. 234-00037/13)
Assessor laboral i sindicalista.
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S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-
mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Josep M. Jové Lladó (tram. 234-00038/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

Direcció d’Esquerra Republicana.
Activitat compatible segons el criteri reiterat amb relació als càrrecs i activitats 

en els partits polítics i grups parlamentaris.

I. Sra. Susanna Segovia Sánchez (tram. 234-00039/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

Membre de l’executiva de Catalunya en Comú.
Activitat compatible segons el criteri reiterat amb relació als càrrecs i activitats 

en els partits polítics i grups parlamentaris.

I. Sr. David Cid Colomer (tram. 234-00040/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

Membre de l’executiva de Catalunya en Comú.
Activitat compatible segons el criteri reiterat amb relació als càrrecs i activitats 

en els partits polítics i grups parlamentaris.

I. Sr. Joan Carles Gallego i Herrera (tram. 234-00041/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

Professor del Màster Universitari de Polítiques Públiques i Socials de la UPF-
JHU. Membre del patronat de la Fundació Cipriano García (no remunerat).

S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-
mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Ernest Maragall i Mira (tram. 234-00042/13)
Regidor de l’Ajuntament de Barcelona (sense retribució per part del Parlament).
Activitat compatible.

H. Sra. Alba Vergés i Bosch (tram. 234-00043/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sra. Elena Díaz Torrevejano (tram. 234-00044/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sra. Dolors Carreras Casany (tram. 234-00045/13)
Primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Cunit (amb remuneracions per as-

sistència). Consellera del Consell Comarcal del Baix Penedès (amb remuneracions 
per assistència).

Activitat compatible.
Comerciant autònoma.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.
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I. Sr. Joaquim Paladella Curto (tram. 234-00046/13)
Alcalde de Batea (sense remuneració).
Activitat compatible.
Pagès.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sra. Rocío Garcia Pérez (tram. 234-00047/13)
Regidora, tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (sense re-

muneració).
Activitat compatible.
Relació contractual amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en situació de 

serveis especials.
La Comissió en pren nota.
Patrona de la Fundació Rafel Campalans.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Rubén Viñuales Elías (tram. 234-00048/13)
Advocat.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sra. Helena Bayo Delgado (tram. 234-00049/13)
Relació contractual amb l’Institut del Teatre, en situació d’excedència.
La Comissió en pren nota.
Direcció d’orquestra.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Mario García Gómez (tram. 234-00050/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sr. Jordi Riba Colom (tram. 234-00051/13)
Docència en centre de formació privat.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Cristòfol Gimeno Iglesias (tram. 234-00052/13)
Alcalde de Castellgalí (sense remuneració).
Activitat compatible.
Relació contractual amb una empresa de serveis, en situació d’excedència.
La Comissió en pren nota.

Excm. Sr. Salvador Illa i Roca (tram. 234-00053/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

Secretari d’organització del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Activitat compatible segons el criteri reiterat amb relació als càrrecs i activitats 

en els partits polítics i grups parlamentaris.

I. Sra. Sílvia Romero Galera (tram. 234-00054/13)
Regidora de l’Ajuntament de Tremp (amb retribucions per assistències).
Activitat compatible.
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Relació contractual amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, en si-
tuació d’excedència especial.

La Comissió en pren nota.
Professora col·laboradora amb la Universitat Oberta de Catalu.nya i la Universi-

tat de Lleida.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sra. Mónica Ríos García (tram. 234-00055/13)
Regidora de l’Ajuntament de Castell - Platja d’Aro (sense remuneració).
Activitat compatible.
Autònoma, diplomada en ciències empresarials.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Oscar Aparicio Pedrosa (tram. 234-00056/13)
Regidor de l’Ajuntament de la Bisbal (amb indemnitzacions per assistència).
Activitat compatible.
Advocat, administrador de finques.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. David González Chanca (tram. 234-00057/13)
Regidor, segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (amb 

remuneracions per assistència).
Activitat compatible.
Membre del consell d’administració de la Vila Universitària UAB i de la junta 

general del Parc Tecnològic del Vallès (sense remunerar).
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Carles Castillo Rosique (tram. 234-00058/13)
Advocat. Soci d’un despatx d’advocats.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sra. Gemma Lienas Massot (tram. 234-00059/13)
Escriptora i conferenciant.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sra. Judit Alcalá González (tram. 234-00060/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sr. Lucas Silvano Ferro Solé (tram. 234-00061/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

Portaveu de Podem Catalunya.
Activitat compatible segons el criteri reiterat amb relació als càrrecs i activitats 

en els partits polítics i grups parlamentaris.

I. Sr. Juan Luis Ruiz López (tram. 234-00062/13)
Regidor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en règim de dedicació parcial.
Activitat compatible.
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I. Sr. Joan Canadell i Bruguera (tram. 234-00063/13)
Activitats empresarials i mercantils diverses.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.
Vocal de la Cambra de Comerç de Barcelona (sense retribució).
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Ferran Roquer i Padrosa (tram. 234-00064/13)
Alcalde de l’Ajuntament de Borrassà (amb indemnitzacions per assistències).
Activitat compatible.
Funcionari de carrera de la Generalitat de Catalunya, en situació de serveis es-

pecials.
La Comissió en pren nota.
President del Club Nàutic Llançà (sense remuneració).
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Francesc Ten i Costa (tram. 234-00065/13)
Relació contractual amb la Universitat de Girona, en situació de serveis especials.
La Comissió en pren nota.

I. Sr. Jordi Munell i Garcia (tram. 234-00066/13)
Alcalde de l’Ajuntament de Ripoll (sense cap retribució).
Activitat compatible.
Activitats mercantils en matèria de turisme.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sra. Aurora Madaula i Giménez (tram. 234-00068/13)
Professora col·laboradora de la UOC.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sra. M. Assumpció Laïlla Jou (tram. 234-00072/13)
Docència a la UIC i a l’escola d’infermeria Gimbernat.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.
Portaveu política de Demòcrates (sense remuneració).
Activitat compatible segons el criteri reiterat amb relació als càrrecs i activitats 

en els partits polítics i grups parlamentaris.

I. Sr. Francesc de Dalmases i Thió (tram. 234-00073/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

H. Sr. Lluís Puig Gordi (tram. 234-00074/13)
Treballador de l’Ajuntament de Barcelona en excedència voluntària especial. 

Treballador del Departament de Cultura en excedència forçosa.
La Comissió en pren nota.
Consultor i assessor cultural.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Jordi Jordan Farnós (tram. 234-00076/13)
Regidor de l’Ajuntament de Tortosa (amb remuneració per assistències).
Activitat compatible.
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Funcionari de carrera del Departament d’Educació, en situació de serveis espe-
cials.

La Comissió en pren nota.
Professor associat a la Universitat Rovira i Virgili.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sra. Maria Antònia Batlle i Andreu (tram. 234-00077/13)
Empresària del sector turístic.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sra. Anna Feliu Moragues (tram. 234-00078/13)
Alcaldessa de l’Ajuntament de l’Albi (sense retribucions).
Activitat compatible.
Funcionària de carrera de la Generalitat de Catalunya, en situació de serveis es-

pecials.
La Comissió en pren nota.

I. Sr. Joan Carles Garcia Guillamon (tram. 234-00079/13)
Alcalde de l’Ajuntament d’Alfarràs (amb retribucions per assistència). Conseller 

del Consell Comarcal del Segrià (amb retribucions per assistència).
Activitat compatible.
Funcionari de carrera de la Generalitat de Catalunya, en situació de serveis es-

pecials.
La Comissió en pren nota.

I. Sr. Jordi Fàbrega i Sabaté (tram. 234-00080/13)
Regidor de la Seu d’Urgell (sense retribució).
Activitat compatible.
Metge pediatra i professor associat de Medicina a la Universitat de Lleida.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. J. Lluís Salvadó Tenesa (tram. 234-00081/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

Vicesecretari d’Acció Interna d’ERC.
Activitat compatible segons el criteri reiterat amb relació als càrrecs i activitats 

en els partits polítics i grups parlamentaris.

I. Sr. Juli Fernàndez i Olivares (tram. 234-00082/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sra. Irene Aragonès Gràcia (tram. 234-00083/13)
Regidora de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (amb retribucions per assis-

tències).
Activitat compatible.
Consell d’administració i comissió executiva a SECOMSA (retribució per assis-

tències).
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Engelbert Montalà i Pla (tram. 234-00084/13)
Regidor de l’Ajuntament de Mollerussa (sense retribució).
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Activitat compatible.
Comercial.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

Sr. Josep Rius i Alcaraz (tram. 234-00086/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

Sra. Eulàlia Reguant i Cura (tram. 234-00087/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

Sr. Carles Riera Albert (tram. 234-00088/13)
Sociòleg i terapeuta.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sra. Jéssica Albiach Satorres (tram. 234-00089/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sra. Meritxell Serret i Aleu (tram. 234-00090/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sra. Marta Madrenas i Mir (tram. 234-00091/13)
Alcaldessa de Girona (amb retribucions per assistència).
Activitat compatible.
Membre a l’Executiva de l’ACM (amb indemnitzacions per assistència).
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sra. Jessica González Herrera (tram. 234-00092/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sra. Mònica Sales de la Cruz (tram. 234-00094/13)
Membre de la Junta veïnal EMD de Jesús (amb remuneració per assistències).
Activitat compatible.
Professora associada a la Universitat Rovira i Virgili.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

Il·lma. Sra. Anna Maria Erra i Solà (tram. 234-00095/13)
Alcaldessa de Vic (amb remuneracions per assistències).
Activitat compatible.

I. Sra. Mercè Esteve i Pi (tram. 234-00096/13)
Alcaldessa de Begues (amb remuneracions per assistències).
Activitat compatible.
Consellera i portaveu del grup Àrea Metropolitana de Barcelona (amb remune-

racions per assistències).
Activitat compatible.
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Excm. Sr. Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (tram. 234-00097/13)
Funcionari de carrera de la Universitat de Barcelona, en situació de serveis es-

pecials.
La Comissió en pren nota.
Advocat, economista i conferenciant.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

M. H. Sr. Pere Aragonès Garcia (tram. 234-00098/13)
President de la Generalitat de Catalunya (sense retribució per part del Parla-

ment).
Activitat compatible.
Membre de l’Executiva Nacional d’ERC (sense remuneració).
Activitat compatible segons el criteri reiterat amb relació als càrrecs i activitats 

en els partits polítics i grups parlamentaris.

H. Sr. Chakir el Homrani Lesfar (tram. 234-00099/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sr. Manuel Jesús Acosta Elías (tram. 234-00100/13)
Activitats docents.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Andrés Bello Sanz (tram. 234-00101/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sr. Antonio Gallego Burgos (tram. 234-00102/13)
Consultor d’empreses i economista en règim d’autònom.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sra. María Elisa García Fuster (tram. 234-00103/13)
Funcionària interina de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en situació de ser-

veis especials.
La Comissió en pren nota.

I. Sr. Joan Garriga Doménech (tram. 234-00104/13)
Administrador de patrimoni i herències.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Ignacio Garriga Vaz de Concicao (tram. 234-00105/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sra. Isabel Lázaro Pina (tram. 234-00106/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.
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I. Sr. Antonio Ramón López Gómez (tram. 234-00107/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sra. Mónica Lora Cisquer (tram. 234-00108/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sr. Sergio Macián de Greef (tram. 234-00109/13)
Lletrat de l’administració de Justícia, amb declaració de serveis especials.
La Comissió en pren nota.

I. Sr. Alberto Tarradas Paneque (tram. 234-00110/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sr. Salvador Vergés i Tejero (tram. 234-00111/13)
Administrador de diverses societats mercantils.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.
Patró de la Fundació BIOT (sense retribució).
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sra. Judith Toronjo Nofuentes (tram. 234-00112/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sra. Cristina Casol Segués (tram. 234-00113/13)
Funcionària de carrera de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en situació de 

serveis especials.
La Comissió en pren nota.

I. Sra. Marta Vilalta i Torres (tram. 234-00114/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

Secretària general adjunta i portaveu d’ERC.
Activitat compatible segons el criteri reiterat amb relació als càrrecs i activitats 

en els partits polítics i grups parlamentaris.

Sra. Basha Changue Canalejo (tram. 234-00115/13)
Coordinadora de la Candidatura d’Unitat Popular.
Activitat compatible segons el criteri reiterat amb relació als càrrecs i activitats 

en els partits polítics i grups parlamentaris.
Sòcia treballadora d’una cooperativa.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

Sra. Laia Estrada Cañón (tram. 234-00116/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.
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Sr. Xavier Pellicer Pareja (tram. 234-00117/13)
Cooperativista en l’àmbit de la restauració.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

Sra. Montserrat Vinyets Pagès (tram. 234-00118/13)
Advocada exercent i donada d’alta al torn d’ofici.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Joan García González (tram. 234-00119/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

M. H. Sra. Laura Borràs i Castanyer (tram. 234-00120/13)
Presidenta del Parlament de Catalunya.
Funcionària de carrera de la Universitat de Barcelona, en situació de serveis es-

pecials.
La Comissió en pren nota.

H. Sr. Ramon Tremosa Balcells (tram. 234-00121/13)
Funcionari de carrera de la Universitat de Barcelona, en situació de serveis es-

pecials.
La Comissió en pren nota.
Publicació de llibres.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Albert Batet i Canadell (tram. 234-00122/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

Excma. Sra. Lorena Roldán Suárez (tram. 234-00123/13)
Treballadora de Base - gestió d’ingressos, en excedència especial.
La Comissió en pren nota.

Excma. Sra. Eva Parera i Escrichs (tram. 234-00124/13)
Regidora de l’Ajuntament de Barcelona (sense retribució per part del Parlament).
Activitat compatible.

I. Sra. Marina Bravo Sobrino (tram. 234-00125/13)
Relació contractual amb ADIF, en situació d’excedència especial.
La Comissió en pren nota.

I. Sr. Matías Alonso Ruiz (tram. 234-00126/13)
President de l’Associació Movimiento Ciudadano por la Regeneración.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.
Membre del Consell General de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía.
Activitat compatible segons el criteri reiterat amb relació als càrrecs i activitats 

en els partits polítics i grups parlamentaris.

I. Sr. Ignacio Martín Blanco (tram. 234-00127/13)
Professor universitari de la Universitat Abat Oliba.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.
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I. Sra. Anna Grau Arias (tram. 234-00128/13)
Col·laboracions en premsa i comunicació.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

Sr. Dani Cornellà Detrell (tram. 234-00129/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

Sr. Pau Juvillà Ballester (tram. 234-00130/13)
Assessorament tècnic en medi ambient.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

I. Sr. Carlos Carrizosa Torres (tram. 234-00131/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sr. Alejandro Fernández Álvarez (tram. 234-00132/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sra. Glòria Freixa i Vilardell (tram. 234-00133/13)
Funcionària interina de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en situació 

d’excedència especial.
La Comissió en pren nota.

H. Sra. Elsa Artadi i Vila (tram. 234-00134/13)
Regidora de l’Ajuntament de Barcelona (amb retribucions per assistència).
Activitat compatible.

Sra. Maria Dolors Sabater i Puig (tram. 234-00135/13)
Funcionària de carrera de la Generalitat de Catalunya, en situació d’excedència 

especial.
La Comissió en pren nota.

I. Sr. Joaquim Calatayud Casals (tram. 234-00136/13)
Alcalde de l’Ajuntament de les Borges del Camp (amb remuneracions per assis-

tències i plens a l’ajuntament).
Activitat compatible.
Funcionari del Consell Comarcal del Baix Camp, en serveis especials.
La Comissió en pren nota.

I. Sr. Jordi Orobitg i Solé (tram. 234-00137/13)
Regidor de l’Ajuntament de Lloret de Mar (amb remuneració per assistència).
Activitat compatible.
Advocat col·legiat.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

Il·lma. Sra. Anna Torrentà Costa (tram. 234-00138/13)
Alcaldessa de l’Ajuntament d’Ordis (sense remuneració).
Activitat compatible.
Tècnica comptable en gestoria en règim d’autònoms.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.
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I. Sra. Alba Camps i Roca (tram. 234-00139/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sr. David Saldoni i de Tena (tram. 234-00140/13)
Regidor de l’Ajuntament de Sallent (amb retribució per assistències).
Activitat compatible.

I. Sra. Irene Negre i Estorach (tram. 234-00141/13)
Regidora de l’Ajuntament de l’Aldea (amb retribució per assistències).
Activitat compatible.

I. Sr. Jaume Butinyà i Sitjà (tram. 234-00143/13)
Regidor de l’Ajuntament de Banyoles i conseller del Consell Comarcal del Pla de 

l’Estany (amb indemnitzacions per assistències).
Activitat compatible.
Funcionari de carrera de la Generalitat de Catalunya, en situació de serveis es-

pecials.
La Comissió en pren nota.

I. Sr. Eugeni Villalbí Godes (tram. 234-00144/13)
Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocu-

pat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament, per la qual 
cosa no és necessari dictamen de la Comissió.

I. Sra. Ángeles Llive Cruz (tram. 234-00145/13)
Regidora de l’Ajuntament de Caldes de Montbui (amb indemnitzacions per assis-

tències).
Activitat compatible.

Josep Riera i Font (tram. 234-00146/13)
Periodista i consultor en comunicació.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.

Ester Vallès Pelay (tram. 234-00147/13)
Regidora de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès (amb remuneració per assistèn-

cia).
Activitat compatible.

Pere Albó Marlés (tram. 234-00148/13)
Regidor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (amb retribució per assistèn-

cies als òrgans de representació).
Activitat compatible.
Advocat.
S’autoritza sempre que no menyscabi el règim de dedicació a les tasques parla-

mentàries ni incorri en les activitats no permeses per la normativa vigent.
Membre de l’executiva de Més, Moviment d’Esquerres.
Activitat compatible segons el criteri reiterat amb relació als càrrecs i activitats 

en els partits polítics i grups parlamentaris.

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

David Saldoni i de Tena
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.01. Mesa del Parlament

Composició de la Mesa del Parlament
398-00001/13

ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA SEGONA

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 d’octubre de 2021, atesa la vacant 
en el càrrec de la vicepresidenta segona de la Mesa del Parlament, ha elegit la dipu-
tada Assumpta Escarp Gibert per a ocupar aquest càrrec, d’acord amb l’article 46 
del Reglament.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per 
a informar sobre la gestió i l’evolució de la cinquena onada de la 
pandèmia de Covid-19
350-00006/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 14 del Ple del Parlament, tinguda el 06.10.2021, 
DSPC-P 22.

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 Justícia amb 
la consellera de Justícia sobre els objectius i el pla de treball del 
departament
354-00016/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP VOX (reg. 8659).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Justícia, 06.10.2021.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
la consellera de Justícia sobre els presumptes suïcidis que s’han 
produït als centres penitenciaris
354-00025/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP (reg. 8834).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Justícia, 06.10.2021.

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

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament 
de Justícia davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre els 
objectius i les línies estratègiques del departament
356-00043/13

SOL·LICITUD

Presentació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX (reg. 6783).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 06.10.2021.

Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del 
departament
356-00044/13

SOL·LICITUD

Presentació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX (reg. 6784).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 06.10.2021.

Sol·licitud de compareixença del director general de Memòria 
Democràtica davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les 
previsions de treball d’aquesta direcció general el 2021 i el 2022
356-00053/13

SOL·LICITUD

Presentació: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 7878).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 06.10.2021.
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Sol·licitud de compareixença del director del Memorial Democràtic 
davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les línies de 
treball d’aquest òrgan el 2021 i el 2022
356-00054/13

SOL·LICITUD

Presentació: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 7879).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 06.10.2021.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les 
mesures adoptades per a afrontar la corrupció en el sector públic
356-00203/13

SOL·LICITUD

Presentació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX (reg. 15331).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 06.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
de Familiars del Banc d’ADN davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre la identificació genètica de desapareguts
356-00217/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP (reg. 16077).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 06.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de Maria Romilda Servini davant la 
Comissió de Justícia perquè informi sobre les violacions de drets 
humans en les dictadures
356-00218/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP (reg. 16078).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 06.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de Fabián Mohedano i Morales, 
president de l’Agència de Formació i Qualificació Professionals de 
Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre la situació del sistema de formació i qualificació professionals
356-00224/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 16875).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.10.2021.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença del fiscal superior de Catalunya davant la Comissió 
de Justícia per a presentar la Memòria de la Fiscalia corresponent al 
2020
359-00005/13

SOL·LICITUD

Presentació: Fiscalia Superior de Catalunya (reg. 16634).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 06.10.2021.
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