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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01.

Lleis i altres normes

1.01.03.

Decrets llei

Resolució 110/XIV del Parlament de Catalunya, de validació
del Decret llei 19/2021, pel qual s’adapta el Codi civil de Catalunya
a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat
203-00009/13
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 14, 06.10.2021, DSPC-P 22

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 d’octubre de 2021, ha debatut
el Decret llei 19/2021, del 31 d’agost, pel qual s’adapta el Codi civil de Catalunya
a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat (tram. 20300009/13), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 19/2021, del 31 d’agost, pel qual s’adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat.
Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

1.15.

Mocions

Moció 19/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el curs escolar 2021-2022
302-00025/13
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 14, 07.10.2021, DSPC-P 23

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 d’octubre de 2021, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2021-2022 (tram. 302-00025/13), presentada per la diputada Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar,
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem (reg. 17046),
pel Grup Parlamentari de VOX en Cataluña (reg. 17088), pel Grup Parlamentari de
Ciutadans (reg. 17095), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 17110), i pel Grup Mixt (reg. 17115).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar un pla per a la universalització del primer cicle d’educació infantil a
partir del mapa de l’oferta educativa d’aquesta etapa, amb la participació dels municipis i d’experts, i preveure un increment de recursos en el proper exercici pressu1.01.03. Decrets llei
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1.15. Mocions

postari amb aquesta finalitat. Aquest pla s’ha de presentar a la Comissió d’Educació
abans del final del març del 2022.
b) Fer públic el mapa de l’oferta de cicles formatius a tot Catalunya i elaborar un
mapa de necessitats formatives al territori a partir d’un estudi de prospectiva de necessitats formatives en què participin els consells sectorials, els consells territorials
de la formació professional, els municipis i els agents econòmics i socials, tenint en
compte la perspectiva de gènere i l’orientació seguida als instituts, i també treballar
una correcta planificació per al proper curs escolar i un pla per a reduir l’abandonament prematur en els cicles formatius de grau mitjà. Aquest mapa s’ha de presentar
a la Comissió d’Educació i a la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals (FPCAT) abans del final del març del 2022.
c) Incrementar l’oferta pública de cicles formatius, especialment de grau mitjà,
garantir places per al curs 2021-2022 arreu del territori als alumnes que n’hagin
demanat, en la família professional sol·licitada, sempre que hi hagi necessitats sectorials, preveient l’increment de professionals i espais necessaris, i oferir beques
als alumnes que per a accedir a un cicle formatiu hagin de desplaçar-se fora de llur
municipi i requereixin algun tipus d’ajut, i també modificar el procés de preinscripció i matrícula de cicles formatius per al curs 2022-2023 per tal d’avançar-lo i garantir que tot l’alumnat de quart d’educació secundària obligatòria tingui una plaça
dins la família professional de grau mitjà que hagi escollit d’entre les vint-i-quatre
existents.
d) Impulsar un pla urgent per a accelerar el desplegament del Decret 150/2017,
del 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu
inclusiu, i ampliar l’oferta pública de formació permanent del professorat, des del
primer cicle d’educació infantil fins a la postobligatòria, per a dotar-los d’eines per
a treballar i atendre adequadament l’alumnat, cada vegada més divers, i també reconèixer la important funció que compleixen els centres d’educació especial per a
l’atenció de les necessitats educatives especials d’alguns alumnes.
e) Intensificar els esforços pressupostaris i organitzatius per a incrementar les
dotacions de docents i d’altres perfils professionals de suport educatiu als centres
educatius per a avançar en la codocència i en un treball de tutoria més individualitzat, atenent realitats a l’aula cada cop més diverses, especialment als instituts, per
a afrontar l’impacte de la pandèmia en la salut mental i per a avançar en l’escola
inclusiva.
f) Actualitzar l’estudi de classificació dels centres educatius segons llur complexitat amb dades de l’any 2020, per tal que reflecteixi els efectes de la pandèmia,
i aplicar-ne el resultat al curs 2022-2023, i també distribuir els recursos humans i
materials d’acord amb els resultats, tenint present que són recursos addicionals destinats a atendre aquesta complexitat, però que en cap cas no s’han de reduir els recursos necessaris dels centres educatius per a atendre l’alumnat més vulnerable o
amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE).
g) Elaborar un pla de xoc social a les escoles i els instituts, dotat de la inversió
necessària, per a pal·liar la situació d’exclusió social que pateixen moltes famílies,
que incorpori la recuperació progressiva del servei de menjador a tots els instituts
i els ajuts vinculats a aquest servei per als alumnes que ho requereixin, i també, en
el marc del debat sobre la reforma horària, avançar l’horari de menjador a la secundària, d’acord amb criteris de salut i benestar dels joves, i d’equitat i eficiència
educativa.
h) Accelerar el desplegament del Pla d’educació digital per a combatre la bretxa
digital encara existent entre l’alumnat vulnerable; prioritzar la distribució de mitjans
i capacitació entre l’alumnat vulnerable de tots els nivells educatius, especialment
dels anteriors a tercer de l’educació secundària obligatòria, i dels centres d’alta i màxima complexitat, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats educatives; reforçar
la capacitació digital del professorat per a dotar-lo de les eines necessàries per a una
8
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didàctica diferent, i posar al dia les infraestructures de connectivitat al parc de centres educatius de tot Catalunya.
i) Presentar, abans del final del març del 2022, un pla per a reduir la bretxa educativa i social en l’àmbit educatiu no lectiu, i habilitar els recursos necessaris, en el
proper exercici pressupostari, per a incrementar els ajuts i les beques per a fomentar l’accés de l’alumnat a les activitats educatives fora de l’horari lectiu en igualtat
d’oportunitats, tal com estableix l’article 202 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d’educació.
j) Impulsar, conjuntament entre el Departament d’Educació i el Departament de
Recerca i Universitats, un pla per a millorar les competències lingüístiques en anglès de la ciutadania, que reforci la formació inicial del professorat en aquesta matèria, i per a millorar la formació permanent destinada a incrementar les competències lingüístiques en llengua estrangera del professorat d’educació infantil, primària
i secundària, sobretot dels professors que han d’impartir matèries no lingüístiques
en aquesta llengua; incrementar la dotació de recursos addicionals de suport a l’ensenyament de l’anglès (auxiliars de conversa), habilitant els recursos pressupostaris
a aquest efecte; promoure la participació dels centres educatius en projectes de cooperació educativa internacionals, habilitant els recursos pressupostaris necessaris, i
ampliar gradualment l’oferta de places en les escoles oficials d’idiomes on la demanda superi l’oferta, sobretot en les llengües més sol·licitades, com l’anglès.
k) Regular la implantació d’un pla específic d’organització de la jornada escolar
als centres sostinguts amb fons públics, des de segon cicle d’educació infantil fins
a l’educació secundària obligatòria, que determini les pautes per a un marc horari
que preservi en primer lloc la salut i el benestar dels infants i joves i que afavoreixi
ritmes educatius que fomentin l’aprenentatge, consolidin la funció social de l’escola i contribueixin a reduir les desigualtats encara existents entre centres educatius.
l) Garantir en el proper exercici pressupostari els recursos necessaris per a solucionar l’infrafinançament que pateix el servei d’educació del 2010 ençà, en compliment de la disposició final segona de la Llei 12/2009, i vetllar per un bon aprofitament dels fons europeus de recuperació en projectes que es puguin consolidar i
siguin útils per a reforçar el sistema educatiu.
m) Aplicar i desplegar, dotant-lo dels recursos necessaris, el Pla Salut Escola i
Comunitat en el servei d’educació de Catalunya per a donar resposta a l’increment
de casos que afecten la salut mental de l’alumnat.
n) No renovar els concerts educatius amb els centres que segreguen l’alumnat
per motiu de sexe.
o) Revisar els protocols, llur aplicació i llur coneixement entre la comunitat educativa a les escoles i els instituts per a fer efectiva la lluita contra totes les manifestacions de l’assetjament escolar, per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de
gènere, d’origen, de cosificacions o de qualsevol altra motivació d’odi.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

1.15. Mocions
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Moció 20/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les prioritats
en el sector agrari i agroalimentari i el món rural
302-00026/13
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 14, 07.10.2021, DSPC-P 23

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 d’octubre de 2021, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre les prioritats en matèria d’agricultura i món rural (tram. 302-00026/13), presentada per la diputada Rosa Maria Ibarra Ollé (PSC-Units), i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem (reg. 17041) i pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 17073).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Potenciar l’Observatori Agroalimentari de Preus perquè tingui com a funció
determinar detalladament el cost de producció dels productes de les diverses zones
i sectors agraris.
b) Revisar el Pla general de política forestal de Catalunya 2014-2024, i, en concret, redefinir-ne l’horitzó temporal, dur-ne a terme el tràmit d’avaluació ambiental
estratègica i prendre les mesures necessàries per a desenvolupar-lo.
c) Desenvolupar plenament el Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya 20212026:
1r. Potenciant l’acció del Consell Català de l’Alimentació incrementant-ne la dotació econòmica en el proper pressupost.
2n. Articulant un pol per a concentrar la incorporació de noves tecnologies, millorant així la competitivitat de la indústria alimentària.
3r. Incidint especialment en la indústria alimentària artesanal i de proximitat
amb una dotació concreta i adaptant la legislació a les característiques del sector, ja
que no pot ésser la mateixa que per a l’agroindústria.
d) Reforçar la recerca i el desenvolupament en el sector agrari i agroalimentari
incrementant la dotació econòmica de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.
e) Dotar el sector agrari i agroalimentari, en el marc del Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya 2021-2026, d’un programa d’assessorament integral que incorpori
els agents del sistema de recerca i coneixement i doti d’estructures els serveis d’assessorament del sector primari i de la indústria agroalimentària. Aquest programa
s’haurà de posar en funcionament abans del 2023.
f) Potenciar els ajuts al sector cooperatiu, especialment en el camp de les aliances entre productors, transformadors i comerciants, a fi de reforçar el petit i mitjà
productor capacitat per a respondre a la demanda creixent d’aliments.
g) Establir mecanismes de coordinació entre els nivells de l’Administració pública per a garantir el respecte dels drets laborals i socials dels treballadors del camp,
especialment pel que fa als temporers i al sector càrnic, i reforçar la Inspecció de
Treball amb més personal i mitjans logístics.
h) Desenvolupar mecanismes d’accés a la terra per a projectes agraris encapçalats per joves o dones, facilitant la transmissió de la titularitat de les explotacions
per cessament de l’activitat i posant en valor les terres amb cultius abandonats, que
a Catalunya ocupen actualment prop de 45.000 hectàrees.
i) Reforçar el suport als plans de modernització i sostenibilitat del reg, especialment al pla per als canals de l’Urgell, per a garantir una millor rendibilitat dels conreus, la gestió responsable de la disponibilitat limitada d’aigua i la preservació del
1.15. Mocions

10

BOPC 131
14 d’octubre de 2021

patrimoni i del paisatge vinculats als canals i a llur compatibilitat amb usos turístics,
educatius, culturals i esportius.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs
i Castanyer

Moció 21/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’agenda rural
302-00032/13
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 14, 07.10.2021, DSPC-P 23

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 d’octubre de 2021, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural (tram. 302-00032/13), presentada per la diputada Meritxell
Serret i Aleu (ERC) i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar (reg. 17098).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya reivindica la necessitat d’una cohesió territorial
real a Catalunya que:
a) Sigui el motor que garanteixi el desenvolupament integral del territori i dels
seus nuclis de població i de la vida col·lectiva, a més de plantejar visions de futur per
a Catalunya tenint en compte tota la seva diversitat.
b) Garanteixi un desenvolupament de les zones rurals equilibrat capaç d’impulsar la justícia social i la competitivitat econòmica de l’agricultura, la ramaderia, la
pesca, la silvicultura i la cogestió sostenible dels recursos naturals, i de diversificar
l’economia com a eina de desenvolupament territorial i de cohesió de Catalunya.
c) Focalitzi la preservació i la protecció dels espais agraris com un factor de producció d’aliments, recursos naturals i com un element de conservació de la cultura,
la biodiversitat i els diferents ecosistemes naturals, bases del desenvolupament sostenible.
d) Permeti el millorament de les condicions de vida a tot el territori, sobre la
base de l’establiment de polítiques adaptades a la diversitat de condicions de les zones rurals, que el facin pròsper socioeconòmicament i sostenible demogràficament,
i permetin disposar de serveis d’educació, d’assistència sanitària, de mobilitat i accessibilitat en bones condicions i d’accessibilitat a les tecnologies de la informació i
la comunicació, de manera que s’assoleixin uns estàndards mínims assimilables als
de les zones urbanes.
2. El Parlament de Catalunya considera necessària la creació d’un intergrup parlamentari per a l’agenda rural, per al seguiment de la seva implantació i l’assoliment
dels objectius marcats, sens perjudici que es convoquin les sessions específiques en
comissió necessàries per a tractar l’agenda rural.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Aprovar i trametre al Parlament, perquè el ratifiqui, el document de l’agenda
rural, elaborat amb la participació i el consens polític, territorial, sectorial i amb els
agents econòmics i socials.
b) Garantir el desplegament urgent de l’agenda rural com a eina principal per a
l’equilibri i la sostenibilitat territorial, el desenvolupament socioeconòmic, territorial i ambiental i el millorament de serveis al món rural, en consonància amb la visió a llarg termini per a les zones rurals de la Unió Europea.
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c) Generar un espai per al seguiment i per a la concertació de les diferents fases del desenvolupament de l’agenda rural i les actuacions que se’n derivin, amb la
participació de les diverses entitats i institucions territorials i sectorials implicades i
organismes redactors, i també dels departaments de la Generalitat implicats.
d) Vetllar perquè en el marc general d’implantació d’aquesta agenda rural, i de
totes les polítiques per a la cohesió socioeconòmica i l’equilibri territorial, es duguin
a terme les mesures següents:
1r. El foment de la cooperació territorial a les zones menys poblades, de manera
que aquestes zones puguin definir llurs necessitats per a poder fer front, conjuntament, als reptes de l’abandonament de l’activitat econòmica i el despoblament, conjuntament i de manera adaptada a cada realitat.
2n. La planificació de totes les actuacions orientades a impulsar tendències positives al món rural, tant des del punt de vista demogràfic com des del punt de vista
socioeconòmic.
3r. La dotació suficient del pressupost per a les accions de desenvolupament rural.
4t. La promoció del millorament de les infraestructures a les zones rurals, amb
una atenció especial a la generació d’oportunitats econòmiques i ocupacionals per
als residents actuals i futurs en el medi rural.
5è. El desenvolupament de la Llei d’espais agraris i l’impuls del Pla territorial
sectorial agrari per tal de protegir els espais d’alt valor agrari i de contribuir a la
preservació i el millorament dels valors paisatgístics i ambientals associats a aquests
espais i el registre de terres en desús, com a eina clau per a mantenir l’activitat agrària, per a afavorir l’accés dels joves a la terra i, per tant, facilitar el relleu generacional.
6è. El desplegament del programa de modernització dels regadius, que inclogui
la continuació de les obres del canal Segarra-Garrigues, la modernització del canal
d’Urgell i l’execució del rec Xerta-Sénia.
7è. El foment de l’economia social i cooperativa, amb projectes i ajuts específics
que afavoreixin nous models de negoci i de provisió de serveis adaptats a les especificitats i les oportunitats de cada zona.
8è. L’impuls de polítiques i accions per a assegurar la plena igualtat, especialment pel que fa a la igualtat de gènere i a la diversitat cultural.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Moció 22/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les iniciatives
per a regular el sector audiovisual
302-00028/13
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 14, 07.10.2021, DSPC-P 23

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 d’octubre de 2021, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les iniciatives per a regular el sector audiovisual (tram. 302-00028/13),
presentada per la diputada Raquel Sans Guerra (ERC)i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 17081).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
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Moció

1. El Parlament de Catalunya es compromet a renovar els òrgans de govern de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i del Consell de l’Audiovisual de Catalunya durant l’any 2021.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar un node audiovisual que sigui referent al sud d’Europa per a concentrar i potenciar la creació de continguts audiovisuals innovadors, i que esdevingui
motor de la producció audiovisual en llengua catalana.
b) Garantir que les versions en llengua catalana existents es puguin distribuir en
tots els canals i suports.
c) Donar suport, per mitjà d’ajuts estructurals, als mitjans de comunicació per a
fomentar l’ús de la llengua catalana.
d) Impulsar i desplegar la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, tal
com fixa el pla del Govern, amb la màxima celeritat i transparència i amb consens
amb el sector i els actors implicats, i posant l’èmfasi en la promoció i protecció de
la producció i el doblatge en llengua catalana.
e) Dur a terme totes les accions necessàries davant el Govern de l’Estat per a
defensar el model audiovisual català i garantir que la transposició de les directives
europees estableixi quotes suficients de producció i de doblatge en llengua catalana.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Moció 23/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques
lingüístiques
302-00033/13
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 14, 07.10.2021, DSPC-P 23

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 d’octubre de 2021, d’acord amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre les polítiques lingüístiques (tram. 302-00033/13), presentada per la diputada
Maria Dolors Sabater i Puig, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
d’En Comú Podem (reg. 17040), pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 17099) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 17118).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit de la cooperació entre el món institucional i el món social, insta el Govern a:
a) Convocar el Pacte Nacional per la Llengua Catalana amb perspectiva d’unitat
lingüística dels Països Catalans, posant en valor la comunitat de més de deu milions
de parlants, respectant alhora l’especificitat del context conjuntural i el marc jurídic
actual de cada territori, i recollint l’esperit dels compromisos sobre política lingüística de la Declaració de Palma del 2017.
b) Convocar el Pacte Nacional per la Llengua Catalana de manera que es plantegi com un afer d’estat i com a nexe de treball entre les institucions de tot l’àmbit
de llengua catalana.
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c) Convocar el Pacte Nacional per la Llengua Catalana amb la participació de la
societat civil, de les entitats i el teixit associatiu i cultural en defensa de la llengua,
de representants dels àmbits acadèmics, educatius i culturals, del món esportiu, laboral, sindical i empresarial, dels actors econòmics i dels mitjans de comunicació.
d) Establir com a objectius del Pacte Nacional per la Llengua que:
1r. El català i l’occità a Aran deixin d’estar minoritzats i passin a tenir un estatus
de normalització real.
2n. S’acompleixin totes les directrius internacionals sobre llengües amenaçades,
en el context de respecte i valoració del plurilingüisme, com un valor i no pas com
una amenaça.
3r. Es garanteixi l’accés de tota la població dels Països Catalans a la llengua catalana, com a eina d’igualtat d’oportunitats, de cohesió social i d’inclusió.
2. El Parlament de Catalunya, en matèria de política lingüística en l’àmbit institucional, insta el Govern a:
a) Analitzar els acords de la Moció 120/XI del Parlament de Catalunya, sobre la
política lingüística, i llur estat de compliment i, si no s’han complert, fer-los efectius
de manera urgent.
b) Complir tots els acords en matèria de política lingüística formulats per mitjà
de les propostes de resolució que, atès el caràcter transversal de la llengua en tots
els àmbits de les polítiques públiques, es presentaran i es votaran en les comissions
parlamentàries durant els mesos previs a la convocatòria del Pacte Nacional per la
Llengua Catalana.
c) Assumir l’emergència lingüística com a tal i actuar amb mesures imminents,
amb un pla d’urgència que s’activi mentre no es posen en marxa els acords i les accions legislatives que ha d’impulsar el Pacte Nacional per la Llengua Catalana.
d) Impulsar un estudi rigorós dels àmbits en què el català i l’occità a Aran són
més discriminats i planificar una acció legislativa i de polítiques públiques contra
aquesta discriminació.
e) Fer complir tot el que estableixen les lleis vigents, en matèria lingüística, en
els àmbits actualment regulats, i preveure les lleis i altres normes que manquen.
f) Reactivar, dotar econòmicament i prioritzar l’extensió dels plans educatius
d’entorn impulsats pel Departament d’Educació, els plans d’acollida municipals i
els centres de normalització lingüística per tal de garantir que cap persona no resti
exclosa del dret a l’aprenentatge de l’idioma.
g) Donar força preeminència a l’ús del català en les conferències de premsa oficials ordinàries i en les declaracions de membres del Govern, alts càrrecs i representants parlamentaris, i establir com a criteri la no repetició sistemàtica habitual en
castellà, que fa prescindible l’ús del català.
h) Exigir al Covem de l’Estat que els mitjans de comunicació d’abast estatal actuïn d’acord amb l’article 20.3 de la Constitució espanyola del 1978, referent al pluralisme lingüístic, i els articles que en deriven en les lleis espanyoles de mitjans de
comunicació públics i privats.
i) Impulsar el reconeixement i l’ús oficial del català en organismes internacionals, especialment en els europeus, i en espais polítics com el Congrés dels Diputats
i el Senat espanyols.
j) Impulsar davant els organismes internacionals defensors dels drets humans la
defensa dels drets lingüístics dels catalanoparlants.
k) Elaborar i executar un pla de recerca, prevenció i tractament de la discriminació per raó de llengua i, específicament, pel fet d’usar la llengua minoritzada; crear
una unitat que vetlli pel compliment del dret a ésser atès amb respecte i consideració i sense discriminació (article 32 de l’Estatut i article 21 de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya) i del dret d’opció lingüística (articles 13.c i 15.1 de la Llei de l’Estat 39/2015,
de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públi14
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ques, i article 54.11 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre), i estudiar la viabilitat
d’impulsar una regulació legal específica i de tipificació de la catalanofòbia com a
delicte.
l) Dotar el Consorci per a la Normalització Lingüística dels recursos econòmics
necessaris perquè sigui un instrument fonamental per a continuar treballant en el
foment de l’ús del català.
3. El Parlament de Catalunya, en el marc de les relacions amb l’Estat i pel que fa
a l’actuació contra el desequilibri legal a favor del castellà en la legislació espanyola, insta el Govern a:
a) Vetllar amb totes les seves eines per combatre els marcs estatals que actuen
com a obstacles per a la normalització del català.
b) Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que modifiqui o derogui les lleis, els
decrets, les ordres ministerials, les resolucions i les altres normes que imposen o
afavoreixen el castellà per tal que garanteixin una situació d’equilibri lingüístic.
c) Impulsar la modificació de la Llei orgànica del poder judicial (articles 231,
431, 483, 521 i 530) perquè deixi de prioritzar la tramitació dels procediments en
castellà i perquè el personal de les oficines judicials que treballi a Catalunya hagi de
conèixer el català, de manera que aquest coneixement sigui un requisit per a accedir
a una plaça en oficines judicials.
d) Impulsar la modificació del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic perquè el personal de l’Administració general de l’Estat que treballi a Catalunya hagi de conèixer el català i parlar català.
e) Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que modifiqui el Reial decret 489/1997,
del 14 d’abril, relatiu a la publicació de les lleis, els decrets, les ordres, les resolucions i les altres normes en català i les altres llengües oficials d’algun territori diferents del castellà, perquè sigui obligatori publicar les lleis en català al mateix
moment que en castellà i actualitzar en el Boletín Oficial del Estado les versions
consolidades.
f) Impulsar la modificació del text refós de la Llei general per a la defensa dels
consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, perquè pugui garantir els mateixos drets per als
parlants de català que ara garanteix per als parlants de castellà, en l’etiquetatge, la
informació precontractual i els contractes a distància.
g) Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que modifiqui el projecte de llei de
l’audiovisual, per tal que:
1r. La llei exigeixi un percentatge mínim d’audiovisual en català (en versió original, doblada o subtitulada) a les plataformes de vídeo sota demanda que permeti
una oferta majoritària de continguts en català.
2n. La llei estableixi que almenys un 20% de la quota europea sigui per a produir
obres europees en llengües pròpies i oficials diferents del castellà.
3r. Es territorialitzi, als territoris amb llengua pròpia i oficial, el finançament que
actualment es preveu només per a RTVE, i els ingressos generats en aquests territoris siguin recaptats pels ens públics de ràdio i televisió autonòmiques.
h) Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que demani l’oficialitat del català a la
Unió Europea.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs
i Castanyer
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Moció 24/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques
urbanes de recuperació social i ambiental en barris vulnerables
302-00030/13
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 14, 07.10.2021, DSPC-P 23

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 d’octubre de 2021, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques urbanes de recuperació social i ambiental en barris vulnerables (tram. 302-00030/13), presentada pel diputat Marc Parés Franzi, del Grup
Parlamentari d’En Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar (reg. 17089), pel
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 17097), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg.
17113) i pel Grup Mixt (reg. 17116).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

1. El Parlament de Catalunya constata que fa més d’una dècada que la Generalitat no impulsa polítiques integrals de regeneració urbana en barris i viles vulnerables, des que l’any 2010 es van interrompre les convocatòries de la Llei 2/2004, del
4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i que, d’altra banda, manté criteris estrictes en la temporalitat dels terminis,
la qual cosa ha provocat que molts municipis hagin perdut els ajuts.
2. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d’impulsar polítiques urbanes de recuperació social i ambiental a curt termini, especialment tenint en compte
el proper desplegament del programa de fons europeus Next Generation, que és una
gran oportunitat per al desenvolupament social i ambiental dels pobles i les ciutats
de Catalunya.
3. El Parlament de Catalunya es compromet a agilitar la tramitació de la Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Vetllar perquè les accions de millora urbana, ambiental i social dels barris i
viles que comptin amb la participació d’organismes supramunicipals –l’Àrea Metropolitana de Barcelona, les diputacions o els consells comarcals– s’apliquin amb
criteris d’equitat territorial, perquè repercuteixin en la recuperació social i ambiental dels barris més vulnerables i superin les dinàmiques viciades que han tendit a
reproduir les desigualtats entre territoris pel que fa a la disponibilitat i la distribució
dels recursos públics.
b) Obrir una convocatòria urgent d’ajuts per a impulsar actuacions de millora de
barris i àrees urbanes que requereixen una atenció especial, orientada bàsicament a les
àrees residencials envellides i els nuclis antics d’arreu de Catalunya, als polígons d’habitatge i les àrees amb un gran nombre d’habitatges sense les condicions mínimes d’habitabilitat i als entorns urbans en una situació clarament deficitària. La convocatòria
s’ha de centrar especialment i majoritàriament a la rehabilitació d’habitatges des d’una
perspectiva integral, tenint en compte tant la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat com les actuacions en matèria de conservació, seguretat i digitalització dels
edificis, com també les actuacions de transformació integral en l’espai públic i l’entorn
urbà per a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. Per a aquesta convocatòria, s’ha
de dotar principalment el pressupost amb recursos provinents dels fons europeus Next
Generation en matèria de rehabilitació d’edificis i habitatges en barris en situació de
vulnerabilitat, sens perjudici d’altres dotacions pressupostàries que es puguin afegir a
la tramitació pressupostària o en col·laboració entre departaments i administracions.
1.15. Mocions
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c) Incorporar, a les polítiques urbanes i de suport als municipis, actuacions de
regeneració urbana per a mitigar i adaptar-se al canvi climàtic en barris i viles vulnerables, amb mesures específiques destinades a la rehabilitació i l’eficiència energètica dels edificis i els habitatges, el foment de l’autoconsum, l’impuls de comunitats energètiques locals, la mobilitat sostenible i assequible, la sobirania alimentària
i l’augment de la infraestructura verda urbana; erradicar la persistència, encara en
molts barris, de l’infrahabitatge i fomentar mesures d’accessibilitat universal i la supressió de barreres arquitectòniques. D’acord amb la Llei d’habitatge, els pisos de
persones no físiques que es mantenen buits una vegada rehabilitats s’han d’oferir
per a llogar.
d) Incorporar, a les polítiques urbanes i de suport als municipis, mesures específiques per a la recuperació dels barris i viles en un context postpandèmic, potenciant l’economia i el comerç local i de proximitat, l’ocupació efectiva i de qualitat, la
salut comunitària, la reducció de l’escletxa digital i la lluita contra l’abandonament
formatiu i l’absentisme, i promoure la barreja d’usos urbans i la millora de l’espai
públic i comunitari per a guanyar espai per a les persones i accessibilitat universal.
e) Incorporar, a les polítiques urbanes i de suport als municipis, mesures de foment de l’habitatge assequible, amb la priorització de l’habitatge social en règim de
lloguer, els allotjaments dotacionals i l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, i emprendre accions per a mobilitzar el parc d’habitatges buits, per a reconvertir els
HUT en habitatges d’ús residencial i per a aplicar la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, i incorporar-hi accions preventives davant els desnonaments de
persones vulnerables i per la garantia d’habitatge d’emergència social.
f) Incorporar, a les polítiques urbanes i de suport als municipis, accions per a
promoure l’equitat de gènere des d’una perspectiva interseccional i de tot el cicle de
vida en àmbits com l’ús i el disseny de l’espai públic i els equipaments, l’accés als
serveis i a l’habitatge, l’educació i la salut, les oportunitats laborals i l’accés a les
tecnologies digitals, i incorporar-hi accions per a combatre la violència masclista.
g) Reforçar, en les polítiques urbanes i de suport als municipis, la dimensió comunitària i participativa, per a afavorir que els veïns s’organitzin per a reivindicar
llurs drets i per a satisfer llurs necessitats col·lectives.
h) Incrementar el suport econòmic a les oficines locals d’habitatge perquè puguin participar activament en els processos de regeneració urbana allà on estiguin
constituïdes.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Moció 25/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les beques
i els ajuts universitaris i el model universitari català
302-00031/13
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 14, 07.10.2021, DSPC-P 23

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 d’octubre de 2021, d’acord amb
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les beques i els ajuts universitaris (tram. 302-00031/13), presentada per la
diputada Judith Toronjo Nofuentes, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem (reg. 17042), pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 17090) i pel Grup Parlamentari de
Ciutadans (reg. 17093).
1.15. Mocions
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Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat
la següent
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Exigir al Govern de l’Estat el traspàs dels fons de les beques universitàries
en unes condicions que tinguin en compte el pes de Catalunya sobre el total de la
població universitària de l’Estat i la diferència del cost de la vida a Catalunya en
comparació amb altres territoris, i també la gestió, el control i la resolució de les
convocatòries i la determinació de llur procediment en compliment de la Sentència
188/2001, del 20 de setembre, del Tribunal Constitucional.
b) Exigir al Govern de l’Estat el traspàs del finançament de la competència exclusiva que reconeix l’article 158 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya en matèria
de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica.
c) Defensar el model universitari català i la garantia de l’autonomia universitària,
amb l’objectiu que la futura Llei orgànica del sistema universitari respecti la diversitat i singularitat del model.
d) Vetllar per la defensa dels drets fonamentals dels estudiants de les universitats, pel principi d’autonomia universitària i per les competències de la Generalitat
en matèria d’universitats i recerca davant l’aprovació de la nova Llei de convivència
universitària, promoguda pel Govern de l’Estat en substitució del vigent reglament
de disciplina acadèmica del període franquista.
e) Continuar defensant, en el marc de l’autonomia universitària, la llibertat d’expressió a les universitats com a element clau de la formació dels estudiants i garantia
del pensament crític.
f) Defensar el model de recerca català i garantir el manteniment de la seva autonomia i singularitat, amb l’objectiu que la normativa estatal no impedeixi les accions de millora del finançament i de la qualitat necessàries perquè el model s’acosti
a la mitjana dels referents europeus.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’abonament del bo tèrmic
250-00131/13
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 5, tinguda el 13.10.2021,
DSPC-C 85.

Proposta de resolució sobre la bonificació de l’impost
de successions i donacions
250-00187/13
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 4, tinguda el
13.10.2021, DSPC-C 84.

2.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

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

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 14, tinguda el 07.10.2021, DSPC-P 23.

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

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 14, tinguda el 07.10.2021, DSPC-P 23.
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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 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 ERC; GP CUP-NCG; GP JxCat (reg. 17670; 17804; 18123).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.10.2021 al 27.10.2021).
Finiment del termini: 28.10.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de supressió de les delegacions del Govern
a l’exterior
202-00015/13
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 14034; 16115; 16784; 16876 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció
Exterior, Transparència i Cooperació, 13.10.2021
GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 14034)

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació

Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta, David Cid Colomer, portaveu del
Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles
115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de supressió de les delegacions del Govern a l’exterior
(tram. 202-00015/13).
Esmena
GP d’En Comú Podem
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 7 de setembre de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta; David Cid Colomer, portaveu; GP ECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 16115)

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació

Alícia Romero Llano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 115
i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat
a la Proposició de llei de supressió de les delegacions del Govern a l’exterior (tram.
202-00015/13).
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Esmena
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 27 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU
CICLE PER GUANYAR (REG. 16784)

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableixen els
articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la
totalitat a la Proposició de llei de supressió de les delegacions del Govern a l’exterior
(tram. 202-00015/13).
Esmena
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 16876)

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de supressió
de les delegacions del Govern a l’exterior (tram. 202-00015/13).
Esmena
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
A la totalitat

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

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 ERC; GP JxCat (reg. 17646; 18124).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.10.2021 al 27.10.2021).
Finiment del termini: 28.10.2021; 10:30 h.
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució de suport a una transició pacífica a la democràcia
a Cuba
250-00222/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 15790 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAETC, 13.10.2021
GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI
DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 15790)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 3

3. Considera necessari que el Govern Cubà garanteixi el lliure exercici dels
DDHH a l’interior de la illa, especialment pel que fa a el dret a protesta, tal com ha
exigit la Cort Interamericana de Drets Humans (CIDH)
Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 4

4. Manifesta el seu suport per la democratització de les institucions Cubanes per
a tal de garantir el lliure dret a decidir del conjunt de la ciutadania sobre el seu futur
polític sense interferències externes i amb l’aixecament de les sancions que dificulten
el seu desenvolupament econòmic i social.

Proposta de resolució sobre l’aixecament del bloqueig polític,
econòmic, comercial i financer de Cuba per part dels Estats Units
d’Amèrica
250-00249/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 18125).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 21.10.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport a la lliure elecció de l’idioma
per part dels alumnes que fan les proves d’accés a la universitat
250-00283/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17647; 18126).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment de metges especialistes
i de família per als centres d’atenció primària
250-00284/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17648; 18127).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió de l’impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats
250-00285/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17649; 18128).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la violència intrafamiliar
250-00286/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17650; 18129).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció del delta de l’Ebre
250-00287/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17651; 18130).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la conservació del jaciment
del Roser‑Mujal, de Calella
250-00288/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17652; 18131).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la negligència i les mancances
del Departament d’Educació en la planificació, la provisió i la gestió
de la formació professional
250-00289/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17653; 18132).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el caràcter esbiaixat de la història de
Catalunya que el Museu d’Història de Catalunya ofereix als visitants
250-00290/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17654; 18133).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la població del peix aranya a la Costa
Brava centre
250-00291/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17655; 18134).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els aiguamolls de l’Empordà
250-00292/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17656; 18135).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de consolidació del Poble Vell
de Corbera d’Ebre
250-00293/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17657; 18136).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la ressonància magnètica a l’Hospital
Comarcal del Pallars
250-00294/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17658; 18137).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici definitiu
per a l’Institut Santa Coloma de Gramenet i l’ampliació de l’oferta
de batxillerat en aquest centre
250-00295/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17659; 18138).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el respecte dels drets lingüístics per
part dels serveis audiovisuals
250-00296/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17660; 18139).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el trasllat de les instal·lacions de
l’empresa Applus del passatge Puigmadrona de Barcelona
250-00297/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17661; 18140).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de la internalització del Centre
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
250-00299/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17662; 18141).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’obligatorietat de l’ús
de mascaretes per als escolars
250-00300/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17663; 18142).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un dispositiu policial
específic per a afrontar la delinqüència i la inseguretat al centre
del Vendrell, Coma-ruga, els Pisos Planas, Mas Borràs, Edèn Parc
i Oasi Parc
250-00301/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17664; 18143).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reforç d’un dispositiu policial
específic i el desplegament del pla Tremall dels Mossos d’Esquadra
per a afrontar la delinqüència i la inseguretat als barris de la part alta
de Tarragona i al Serrallo
250-00302/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17665; 18144).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació del conservatori del litoral
de Catalunya
250-00303/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17666; 18145).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el foment de l’acolliment familiar
250-00304/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17667; 18146).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació de deduccions fiscals per les
despeses educatives dels contribuents amb fills menors de tres anys
250-00306/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17668; 18147).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’energia nuclear
250-00307/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 17669; 18148).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2021 al 22.10.2021).
Finiment del termini: 25.10.2021; 10:30 h.

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’exercici
de la competència de la seguretat pública
302-00034/13
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 17579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de la competència de la seguretat pública (tram. 300-00038/13).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) El Parlament de Catalunya reconeix la importància de la seguretat pública
com a servei essencial i com a eina fonamental en la protecció del lliure exercici
dels drets i llibertats públiques de la ciutadania. El Govern de la Generalitat ha de
cooperar en la prestació d’aquest servei essencial de conformitat amb l’ordenament
democràtic vigent i disposa de la Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra com
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a instrument principal per garantir el manteniment de la seguretat pública en l’àmbit
de la seva Jurisdicció.
2) El Parlament de Catalunya reconeix i valora la importància de les tasques que
desenvolupen els membres de la Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra per
tal de garantir la seguretat ciutadana i el manteniment de l’ordre públic, i vol expressar el seu agraïment per l’abnegació i la professionalitat que demostren, malgrat les
dificultats que massa sovint han d’afrontar. Aquest reconeixement és extensiu a la
resta de les Forces i Cossos de Seguretat, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Guàrdia
Urbana i Policies Locals, que de forma coordinada desenvolupen les seves tasques
policials i que han demostrat a bastament la lleialtat institucional i el compromís
ferm en la defensa de la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític, valors
superiors del nostre ordenament democràtic que fan que Espanya destaqui entre les
nacions més democràtiques del món.
3) El Parlament de Catalunya lamenta i condemna les coaccions, insults i agressions patides durant el matí del 6 d’octubre de 2021 per un grup d’estudiants de la
Universitat Autònoma de Barcelona de l’associació estudiantil S’ha Acabat, quan
havien muntat una carpa informativa sobre les seves activitats.
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
4) Incloure en els pressupostos de la Generalitat els recursos necessaris per dotar a
la Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra dels mitjans i els equipaments adients
per poder desenvolupar les seves tasques amb la màxima eficàcia. Esmerçar els recursos econòmics necessaris per assegurar unes condicions òptimes en un servei essencial
com és la seguretat pública és una obligació ineludible per a qualsevol govern democràtic, ja que la seguretat pública permet a la ciutadania desenvolupar els seus projectes de vida en pau i llibertat, gaudint plenament dels seus drets i llibertats públiques.
5) Garantir la protecció dels drets professionals dels agents de la Policia de la
Generalitat–Mossos d’Esquadra, sense claudicar davant les exigències populistes de
l’esquerra reaccionària. En aquest sentit, cal reforçar la defensa jurídica dels Mossos
d’Esquadra, donada la idiosincràsia de la seva condició de servidors públics i l’assetjament que, massa sovint, pateixen per l’acció malintencionada de grups i grupuscles vinculats a determinades formacions polítiques, algunes de les quals estan
representades en aquest Parlament.
6) Fer una defensa constant i pública de les tasques que desenvolupen els agents
de la Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra en la seva funció de manteniment
i garantia de la seguretat pública, fent-los costat sempre i evitant en tot moment fer
la sensació que es dubti de la seva professionalitat i del seu caràcter escrupolosament democràtic, la qual cosa fa pensar als agents que els seus responsables polítics
no vetllen com han de fer per la seva indemnitat, amb les conseqüències pernicioses
que això comporta per mantenir i enfortir la moral del Cos.
7) Analitzar i revisar les mesures de prevenció i control dels desordres públics,
actes vandàlics i fets delictius relacionats amb concentracions descontrolades i consum massiu de begudes alcohòliques al carrer, que s’estan produint a diverses ciutats catalanes de forma reiterada. En aquest sentit, cal reforçar la presència policial
i millorar la coordinació amb altres Forces i Cossos de Seguretat, especialment la
Guàrdia Urbana de Barcelona i altres policies locals d’arreu de Catalunya, controlar
la venda ambulant i sedentària de begudes alcohòliques per assegurar que no se’n
dispensen a menors, permetre la reobertura dels espais i locals d’oci nocturn que reuneixen les mesures necessàries per evitar el descontrol sanitari, i dissenyar i executar
campanyes informatives específiques que alertin als joves sobre els perills que comporta per a la seva salut la ingesta descontrolada d’alcohol i el consum de substàncies
psicotròpiques de qualsevol mena.
8) Tramitar en temps i forma, conformement al procediment administratiu corresponent, les sancions que imposen els agents de policia en l’exercici de les seves
funcions, tot abandonant la mala pràctica de condonar-ne per la via dels fets aquelles
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que afecten persones lligades a moviments polítics i/o associatius que donen suport
al separatisme i, per tant, al Govern de la Generalitat.
9) Revisar el procediment de concessió d’autoritzacions administratives per a
reunions, concentracions i mobilitzacions per tal d’evitar i, si escau, sancionar administrativament les reunions, concentracions i manifestacions que siguin convocades
per grups organitzats dels quals se’n desconeix la identitat dels seus representants,
com sembla ser el cas dels autoanomenats CDR, i que massa sovint han acabat amb
aldarulls i incidents violents que afecten directament la seguretat i l’ordre públic i
provoquen lesions, en ocasions greus, destrucció de mobiliari urbà i actes vandàlics
i robatoris contra establiments industrials i comercials.
10) Desautoritzar, per part de la Direcció General d’Administració de Seguretat,
els talls que s’estan produint de forma sistemàtica a l’Avinguda Meridiana de Barcelona, des de fa gairebé dos anys, i limitar les reunions i concentracions convocades en
aquesta via principal de la ciutat a l’espai annex a la calçada, per tal de mantenir oberta en tot moment la lliure circulació de vehicles i persones per aquesta artèria urbana.
11) Desautoritzar, per part de la Direcció General d’Administració de Seguretat,
les reunions, concentracions i manifestacions que es convoquin davant d’edificis,
instal·lacions o dependències de les Forces i Cossos de Seguretat, siguin de l’Estat,
autonòmics o locals, o que el seu recorregut previst passi per davant d’aquest tipus
d’instal·lacions públiques, sempre que els convocants siguin o pertanyin a grups organitzats, associacions i entitats que hagin convocat prèviament reunions, concentracions o manifestacions que hagin acabat amb incidents o aldarulls, com ara l’assetjament, els insults i les agressions cap als membres de les Forces i Cossos de Seguretat.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la fiscalitat
a Catalunya
302-00035/13
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 17636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

A la Mesa del Parlament

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la fiscalitat a Catalunya (tram. 300-00044/13).
Moció

Durant les darreres dècades les inversions de l’Estat en infraestructures han perjudicat Catalunya respecte a les altres Comunitats Autònomes de l’Estat.
Catalunya representa el 16% en percentatge de població de l’Estat, tot i així en
matèria econòmica representem el 19% de la generació de PIB, el 25% de les exportacions i el 30% en exportacions del segment de nivell tecnològic alt. Aquests percentatges es mantenen pràcticament constants en els darrers anys.
No obstant pel que fa a les inversions de l’Estat a Catalunya durant els darrers 8
anys, han estat inferiors al 12%.
L’informe de Foment del Treball de juliol de 2019 constata que el dèficit en infraestructures de l’Estat a Catalunya va ser de 28.000 milions durant el període 2009
a 2018.
La Cambra de Comerç de Barcelona va publicar un estudi a desembre de 2019 on
posà de manifest que hi ha un dèficit d’inversions acumulades respecte a la mitjana
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espanyola i europea, i que aquest dèficit s’ha mantingut constant durant els darrers
20 anys. El mateix estudi afirma que per situar-nos a la mitjana espanyola i europea
en percentatge d’estoc d’infraestructures respecte al PIB, caldria invertir a Catalunya 45.000 milions d’euros addicionals, i proposa que es corregeixi amb inversions
mínimes de 3800 milions anuals durant els propers anys.
La Constitució espanyola diu a l’article 14: «Els espanyols són iguals davant la
llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social». No obstant, es constata que durant més de 20 anys, i de reclamacions successives de tots
els governs catalans, aquest efecte de manca d’inversions en infraestructures no s’ha
corregit tot i les promeses continuades de millores en inversions per part de tots els
governs espanyols.
Per tot això, el Parlament de Catalunya insta al govern a:
1. Quantificar la discriminació acumulada d’inversions en infraestructures de
l’Estat a Catalunya i reclamar-los com a deute històric de l’Estat amb Catalunya.
2. Constatar que hi ha hagut una discriminació dels governs de l’Estat en vers
Catalunya, governés el partit que governés.
Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la solitud
i la indefensió de les dones víctimes de violència masclista
302-00036/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 17639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161
del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la solitud i la indefensió de les dones víctimes de violència masclista (tram. 300-00042/13).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Crear als Serveis d‘Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i als Serveis
d’Intervenció Especialitzada (SIE) un torn d’ofici amb la figura d’una persona amb
un perfil professional de treballadora social o psicòloga, especialitzada en violència
masclista, que es converteixi en la persona referent i que pugui atendre, en procediment d’urgència qualsevol dia de l’any a qualsevol hora del dia i la nit, una dona
víctima de violència masclista per tal que pugui orientar-la des del primer moment;
i, després, en procediment ordinari, l’acompanyi al llarg de tot el procés: cures a
l’hospital, denúncia a comissària, assistència al judici (en col·laboració amb l’oficina
d’atenció a la víctima de violència de delicte), ajuda en el trasllat a la casa d’acollida
i en les gestions que hagi de fer, recuperació física i psicològica...
2. Implantar la formació obligatòria i continuada per donar les eines necessàries
per saber detectar la violència masclista a tots i totes les professionals que hi treballen: serveis socials, serveis sanitaris, personal dels cossos de seguretat, personal
d’ensenyament...
3. Unificar els protocols d’assistència a les dones víctimes de violència masclista
dels SIADs i als SIEs, coordinadament amb els municipis, i aplicar sistemàticament
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el test de valoració de risc idèntics a tots els centres i que sigui considerat una eina
d’avaluació per als jutjats amb la mateixa importància que té el test de risc que es fa a
comissàries. Es recomana usar com a model el Protocol de valoració del risc de violència contra la dona per part de la seva parella o exparella de la ciutat de Barcelona.
4. Estudiar la conveniència d’unificar les funcions i els noms de SIADs, Centres
d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) i Punts d’Informació i Atenció a les
Dones (PIAD) en un de sol: SIADS, per evitar la confusió de la ciutadania.
5. Fer difusió de l’existència dels SIADs i els SIEs per tal que les dones siguin
conscients dels serveis que tenen al seu abast.
6. Exigir, tal com diu la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del
delicte, a les comissàries, tant de mossos d’esquadra com de policia local, que garanteixin el dret de la dona víctima de violència masclista que un advocat/a d’ofici sigui present al moment de la denúncia, perquè, posteriorment pugui acompanyar-la també durant el judici. Incorporar a totes les comissàries mitjans telemàtics
suficients perquè, en cas que l’advocat/da d’ofici no pugui arribar-hi en una hora o
menys, pugui fer la primera presa de contacte amb la víctima telemàticament. En
cap cas, l’espera de la víctima per tenir el contacte presencial amb l’advocat/da d’ofici no podrà excedir les 3 hores.
7. Garantir que l’espera d’una dona maltractada es faci en espais dignes a les comissàries, tant de mossos d’esquadra com de policia local, on les dones víctimes de
violència masclista, les seves filles i fills i la persona referent puguin esperar l’arribada de l’advocat/da d’ofici.
8. Disposar a les comissaries, tal com diu la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte, d’un servei de traducció per a les dones víctimes de
violència masclista.
9. Fer un estudi que determini per què Catalunya és la comunitat on s’atorguen
menys ordres de protecció i correlacionar-ho amb els test de risc de les comissaries
que consideren que el risc és baix.
10. Millorar el test de risc de les comissaries i l’algoritme del qual depèn que les
dones víctimes de violència masclista tinguin ordre de protecció o no, incloure-hi la
violència psicològica, la sexual i l’econòmica i exigir la transparència del document
model. Exigir que el test de risc s’ompli davant de la víctima.
11. Establir als jutjats un espai separat, segur i còmode per a les dones víctimes
de violència masclista, les seves filles i fills i la persona referent on es pugui esperar
sense haver-se de creuar a el seu agressor. Preveure també una circulació i portes
d’entrada i sortida separades per a les dones víctimes de violència masclista i els
agressors.
12. Fer unes noves instal·lacions per a tots els jutjats que no compleixen les condicions adequades (humitats, problemes estructurals tal com esquerdes, expedients
sense lloc on desar-los, dones instal·lades en zulos o armaris...) i procurar la dignitat
de les dones. Començar pels jutjats de Martorell i Rubí.
13. Sol·licitar un informe a fiscalia per tenir la xifra de en quantes condemnes
s’han suspès la pena privativa de llibertat i quantes polseres per als maltratactors
s’han concedit en els dos darrers anys.
14. Elaborar un informe per determinar l’ús escàs de les polseres per maltractadors i incrementar-ne l’ús i, en cas que sigui un problema pressupostari, augmentar-ne la dotació.
15. Garantir que les dones víctimes de violència masclista tinguin també un sistema de protecció quan els maltractadors surten de la presó.
16. Establir que els serveis públics de salut facin el seguiment, amb la freqüència
adequada, de la salut física i psíquica de les dones víctimes de violència.
17. Organitzar un únic model d’atenció –en funció de les necessitats de les dones
pel que fa a l’acollida d’habitatge i de recuperació de la salut física i psíquica de les
dones víctimes de violència masclista i de les seves filles i fills– coordinadament
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amb els ajuntaments (SIADs i SARAs –Serveis d’Atenció, Recuperació i Acollida)
i amb els Departaments d’Interior, Salut i Drets Socials.
18. Garantir que tant les dones víctimes de violència masclista com les seves filles i fills tinguin tractament físic i psicològic al llarg del temps, tenint en compte
que són processos complexos i de llarga evolució, que poden cronificar-se i més sabent que els maltratadors no aturen el maltractament, encara que siguin a la presó o
allunyats de la dona, que, per tant, hi continua exposada.
19. Crear un servei d’atenció a les víctimes de violència sexual que repliqui el
model de l’Hospital Clínic de Barcelona a un hospital de cada regió sanitària de
Catalunya.
20. Estudiar amb professionals de la salut i garantir el tractament a les dones víctimes de violència masclista que pateixen disfunció post-traumàtica.
21. Crear un mapa de recursos d’acollida disponibles per comarca per a dones
víctimes de violència masclista.
22. Crear a totes les comarques un nombre de cases d’acollida en proporció al
nombre d’habitants. Dites cases d’acollida han de tenir una disposició habitacional
que permeti que una dona víctima de violència masclista i les seves filles i fills pugui desenvolupar-hi una vida familiar.
23. Basar totes les accions per a les dones víctimes de violència masclista en el
Conveni d’Istanbul i en la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del
delicte, tenint en compte que la violència contra les dones és fruit de l’educació d’un
sistema patriarcal.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’arrelament
a Catalunya de la narcoeconomia de la marihuana i de la criminalitat
associada
302-00037/13
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 17640 i 17816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’arrelament a Catalunya de la narcoeconomia de la marihuana i de la criminalitat associada (tram. 300-00041/13).
Moció

El Parlament de Catalunya constata:
1. Que el conreu i tràfic de la marihuana ha experimentat un creixement exponencial a Catalunya al llarg dels darrers anys, convertint el nostre país en un dels
principals territoris productors i exportadors de marihuana en el context europeu.
2. Que aquest increment progressiu del conreu i tràfic de marihuana ha comportat
l’arrelament a Catalunya d’un important nombre de xarxes delictives tant autòctones,
com provinents del nostre entorn europeu i mediterrani, així com de països de l’Est.
3. Que el grau de perillositat d’aquestes xarxes o grups criminals s’ha incrementat notòriament al llarg dels darrers anys, eixamplant la seva activitat delinqüencial
cap a àmbits com el tràfic d’armes, el tràfic d’éssers humans, el blanqueig de capitals
o la capacitat creixent de corrompre autoritats.
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Fascicle segon

4. Que l’activitat de conreu i tràfic de marihuana s’ha estès amb diferent intensitat arreu de Catalunya, afectant tant a entorns rurals i espais naturals, com a entorns
urbans, propiciant fenòmens com l’ocupació d’immobles, els robatoris amb violència, els assalts i homicidis, amb la conseqüent generació d’entorns insegurs.
5. Que aquest fenomen no només afecta als barris més vulnerables, sinó que
també és present en àrees residencials de molts municipis d’arreu del país, amb el
conseqüent perjudici social i econòmic derivat dels fenòmens delinqüencials com
les ocupacions il·legals de pisos, cases i immobles, talls de llum com a conseqüència
de les connexions fraudulentes o la visibilització sovint impune d’aqueta activitat
a l’espai públic. Un fenomen que no sols incrementa les dades delinqüencials, sinó
també la percepció d’inseguretat de la ciutadania més directament afectada.
6. Que existeix una bona coordinació entre cossos policials, essent la lluita contra el crim organitzat a l’entorn del conreu i tràfic de la marihuana una qüestió recurrent en les matèries a tractar a la Comissió de coordinació policial de Catalunya,
les subcomissions que en depenen o a la Comissió Nacional de Policia Judicial. Per
altra part, l’ingrés del Cos de Mossos d’Esquadra al CITCO (Centro de Inteligencia
contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) ha representat un important pas endavant en tot allò que fa referència a la persecució del crim organitzat.
7. Que el fenomen de l’establiment de grups criminals organitzats als nostres
barris i pobles aconsella aprofundir en la coordinació entre el Govern de la Generalitat i els Ajuntaments, fent ús dels instruments previstos a la legislació vigent, així
com entre el Governs de la Generalitat i d’Espanya.
8. Que la lluita contra el crim organitzat al voltant del conreu i tràfic de la marihuana exigeix la màxima unitat entre grups polítics amb responsabilitats institucionals, fugint tant de les postures bonistes, com de posicions demagògiques sustentades sobre el discurs de l’odi.
9. Que en l’àmbit de la persecució de la criminalitat associada al conreu i tràfic
de marihuana s’aprecia de forma nítida el caràcter de política social de la seguretat, particularment en tot allò que fa referència a garantir entorns segurs als nostres
barris, pobles i ciutats.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
10. Incorporar la lluita contra la criminalitat associada al conreu del cànnabis
com un dels objectius prioritaris del Pla general de Seguretat per al període 20222023, atesa l’elevada afectació que aquest fenomen té sobre la seguretat i sobre la
convivència als nostres barris.
11. Constituir la Comissió per a la Seguretat prevista a l’article 7.3 de la Llei
4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, amb
el doble objectiu de sensibilitzar el conjunt del Govern respecte la magnitud del
problema i d’assegurar una correcta coordinació de les diferents actuacions departamentals. La presència a l’esmentada Comissió dels responsables governamentals
de matèries com la protecció de menors, immigració, salut, justícia, consum, serveis
socials o economia, entre d’altres, permet contextualitzar la política de seguretat
com a política social que és, sens perjudici, sinó tot el contrari, d’enfortir la lluita
contra el crim organitzat.
12. Incorporar la lluita contra la criminalitat associada al conreu del cànnabis a
l’ordre del dia de la propera Junta de Seguretat de Catalunya, atesa la naturalesa i
gravetat del fenomen i tenint en compte que aquest tema ha estat objecte d’anàlisi
per part de la Comissió de Coordinació Policial de Catalunya, a fi d’establir objectius compartits i coordinar les actuacions dels governs català i espanyol al respecte.
13. Avaluar, conjuntament amb els ajuntaments concernits, la creació de les Comissions regionals de seguretat previstes a l’article 12 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril,
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya en cadascuna de les Regions policials de Catalunya, per tal de disposar d’un àmbit formal de trobada entre
ajuntaments i Govern on es pugui analitzar i valorar la situació de la seguretat pú-
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blica, particularment en allò que fa referència a la criminalitat associada al conreu
i tràfic del cànnabis.
14. Incrementar la presència de la policia tant als barris més vulnerables, com a
les zones residencials afectades per les ocupacions relacionades amb la narcoeconomia i fer-ho de manera coordinada amb els ajuntaments, amb el doble objectiu
de contenir els delictes i evitar que la presència d’activitats criminals vinculades al
conreu i tràfic de marihuana acabin coartant l’ús de l’espai públic als veïns i veïnes
que hi resideixen i que tenen dret a viure en entorns segurs i a percebre’ls com a tals,
vetllant, així mateix, per la no estigmatització de barris.
15. Habilitar en el Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2022
les partides necessàries que garanteixin més recursos materials i humans per al Cos
de Mossos d’Esquadra, prioritzant aquelles àrees claus que permetin combatre la
criminalitat generada a l’entorn del conreu i tràfic de marihuana i la persecució dels
grups criminals que estan arrelant a Catalunya.
16. Prestar una particular atenció al risc creixent de corrupció d’autoritats per
part dels grups criminals organitzats i actuar amb celeritat i fermesa davant qualsevol indici, d’acord amb els procediments legalment establerts.
17. Analitzar en el marc de les Comissions establertes les disfuncions i/o limitacions del marc legal vigent per tal d’identificar possibles modificacions legislatives
que ajudin a combatre la xacra de la criminalitat associada al conreu i tràfic de la
marihuana amb una major eficiència.
18. Vetllar en tot moment per mantenir i, si s’escau, enfortir la col·laboració i cooperació entre els diferents cossos policials i entre aquests i les autoritats judicials i la
fiscalia, com a element bàsic per guanyar eficàcia i eficiència davant el crim organitzat.
19. Mantenir, en tot moment, un contacte estret amb els Ajuntaments per tal de
coordinar les accions pertinents, fent us de les Juntes locals de seguretat com a punt
de trobada entre autoritats polítiques i policials.
Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, GP PSCUnits

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’escola
inclusiva i la lluita contra la segregació escolar
302-00038/13
PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG
Reg. 17803 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, diputat, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva i la lluita contra la segregació escolar (tram. 300-00043/13).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Orientar la reforma curricular de totes les etapes educatives en un marc cultural feminista, antifeixista i antiracista, així com de ciutadania democràtica i crítica.
2. Fomentar l’ús social de la llengua catalana en l’àmbit escolar.
3. Garantir la llengua catalana com llengua vehicular en l’ensenyament i de comunicació institucional i oficial en el si de la comunitat educativa de les escoles.
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4. Finalització dels concerts amb les escoles elitistes, discriminatòries i excloents
amb les diversitats i que segreguen per sexe. Prohibir i eliminar el pagament obligat
o encobert de quotes en els centres concertats.
5. Proveir els centres escolars públics amb tots els recursos de professorat i educatius necessaris per a garantir-hi la inclusió, d’acord amb els objectius i criteris del
Decret sobre l’Escola Inclusiva.
6. Garantir a tot l’alumnat plaça escolar en un centre de titularitat pública en el
seu entorn de proximitat. No tancar cap grup públic de P3 i P4. En un context de
baixada demogràfica i de crisi, reduir i garantir ràtios segons recomanacions del
PROCICAT, augmentant els recursos de professorat necessaris.
7. Garantir plaça pública i gratuïta a tot l’alumnat que la sol·liciti en l’etapa escolar de 0-3 anys. Garantir a tot l’alumnat que la sol·liciti plaça de P2 en centres de
titularitat pública, municipals o del Departament d’Educació.
8. Garantir l’accés universal de l’alumnat al servei de menjador escolar, sense exclusions per raons econòmiques i sense discriminacions per raons de diversitat, amb
els suports escaients per a garantir-ne la inclusió.
9. Garantir l’accés universal de l’alumnat a les activitats extraescolars, sense exclusions per raons econòmiques i sense discriminacions per raons de diversitat.
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP-NCG

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la
gent jove
302-00039/13
PRESENTACIÓ: GP ECP
Reg. 17805 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu, Jessica González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al
Govern sobre la situació de la gent jove (tram. 300-00039/13).
Moció

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d’abordar la situació de la
gent jove i les seves necessitats mitjançant la celebració d’un Ple específic, abans del
24 de desembre del 2021, davant l’increment de factors de desigualtat i discriminació en l’accés als drets i als recursos, que ha suposat la pandèmia i que agreugen la
situació de precarietat de la que partien.
2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’incrementar els recursos
per a les polítiques públiques adreçades a la gent jove de forma transversal, especialment, en els àmbits de l’ocupació, l’habitatge, l’educació, la cultura, el foment de
l’associacionisme juvenil i la salut mental.
3. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de treballar per un pacte
generacional a escala global i local, que abordi els grans reptes de futur, com la crisi
climàtica i les desigualtats econòmiques i socials, des d’una perspectiva de justícia
generacional.
4. El Parlament de Catalunya constata que allò que s’ha descrit com l’expressió
del malestar de la gent jove, derivat de la situació de precarietat i de manca d’expectatives positives, com de la decepció amb les decisions polítiques que afecten al seu
futur, així com dels efectes de les restriccions per la pandèmia, requereix la màxima
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atenció de les institucions públiques i del màxim rigor en l’anàlisi d’una realitat que
és complexa. En aquest sentit, condemna l’estigmatització feta contra el jovent, l’ús
partidista dels aldarulls i la criminalització de col·lectius de joves migrats.
5. El Parlament de Catalunya trasllada al Consell de l’Audiovisual de Catalunya
l’encàrrec d’elaborar un informe sobre la imatge que es projecta de la gent jove i l’estigmatització del tractament informatiu i una guia per a millorar la representativitat
de la gent jove als mitjans de comunicació en tota la seva pluralitat i diversitat.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
6. Impulsar programes culturals i alternatives d’oci juvenil mitjançant la cooperació amb el món local i amb la participació de la gent jove a través del teixit associatiu, donant impuls a les polítiques de joventut i amb l’objectiu de garantir l’accés
a l’oci juvenil, de diversificar l’oferta diürna i nocturna i de fer-lo compatible amb la
cura i el descans de la ciutadania.
a. Impulsar programes d’oci alternatiu arreu del territori, com a forma de gaudir
i relacionar-se des d’hàbits saludables i amb continguts més diversos, fent-los accessibles a la gent més jove.
b. Donar suport per impulsar equipaments culturals, educatius, esportius, ateneus i espais juvenils com a espais d’oci alternatiu i creació d’espais autogestionats
per la gent jove i particularment pel teixit associatiu local.
7. Cooperar amb el mon local i la gent jove per estudiar alternatives d’oci juvenil
allà on la celebració de botellots hagi provocat problemes en la gestió de l’espai públic i la convivència amb el veïnat.
8. Fomentar l’associacionisme juvenil, reconeixent el seu compromís transformador i enfortint els suports i recursos per als seus projectes a tot el territori.
9. Impulsar un Pla sobre consum responsable i de prevenció de les addiccions
amb capacitat d’incidir en els espais d’oci nocturn potenciant i reforçant la vessant
preventiva i d’acció comunitària dels equips d’atenció i seguiment a les drogodependències.
10. Presentar, en el termini de 3 mesos, un pla de reforç de l’atenció a la salut
mental infantil i juvenil per garantir l’atenció pública i gratuïta a adolescents i joves, especialment, per donar atenció en els trastorns de la conducta alimentària i la
prevenció del suïcidi.
11. Impulsar un Pla de xoc contra l’atur juvenil i contemplant mesures concretes per l’atur de les dones joves i de joves migrades, que tenen majors índex d’atur.
Orientar els programes de Garantia juvenil per a que fomentin el treball de qualitat
i estiguin enfocats a reduir les taxes d’atur entre joves que ni estudien ni treballen.
12. Garantir el compliment de la normativa laboral i impulsar la regulació necessària per reduir l’alta temporalitat i parcialitat dels contractes en la gent jove, així
com els abusos amb els falsos becaris.
a. Crear una base centralitzada de pràctiques laborals, on hi siguin totes les dades, coordinada entre els Departaments corresponents (Empresa i Treball, Recerca
i Universitats i Educació).
13. Garantir l’accés a l’educació superior a les persones joves posant tots els recursos necessaris.
14. Incrementar el pressupost per habitatge públic de lloguer destinat a joves de
menys de 35 anys i crear nova oferta pública d’habitatges amb formes de tinença alternativa a la compra i lloguer, en cessió d’ús i que mantinguin la propietat pública
de l’habitatge, per a joves de fins a 35 anys.
15. Estudiar l’impuls d’una taxa turística per a destinar-la a les polítiques per
l’emancipació juvenil.
16. Impulsar la millora sobre la política de preus a la mobilitat en transport públic per a la gent jove arreu de Catalunya amb un sistema únic de tarifació per a tot
el territori.
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17. Instar a l’oficina de la prova pilot de la Renda Bàsica Universal la inclusió
d’una perspectiva jove així com prioritzar la prova en aquest col·lectiu posant com a
mínim una participació d’un 30% de persones fins a 29 anys.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Jessica González Herrera, diputada, GP ECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat
302-00040/13
PRESENTACIÓ: GP VOX
Reg. 17841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de
acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la seguretat
(tram. 300-00045/13).
Moción

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a ejercer sus
competencias en materia de orden público y seguridad ciudadana. Para ello, se proponen las siguientes medidas:
Primera. Que el Presidente de la Generalidad o en su defecto la Consejería de
Interior convoquen de manera regular la Junta de Seguridad de Cataluña –que no se
ha reunido desde septiembre de 2018– para mejorar la coordinación de todas fuerzas y cuerpos de seguridad que operan en Cataluña; y ello con el objeto combatir la
delincuencia y luchar contra la inmigración ilegal.
Segunda. Que la Consejería de Interior elabore o actualice de manera urgente el
Plan General de Seguridad de Cataluña 2021-2024, para poder enfrentarse a nuevas
formas de delincuencia importadas del extranjero, las relacionadas con las nuevas
tecnologías o la violencia de índole separatista.
Tercera. Que el Gobierno de Cataluña inste al Gobierno de España a que revise y
endurezca la legislación penal española para hacer posible que, en caso de reincidencia
por hurtos en cuantía no superior a 400 euros, la pena a imponer supere la categoría
de pena de multa y pasen a ser penados con pena de prisión, y se les pueda aplicar la
agravante de reincidencia del art. 22.8 CP o el tipo agravado del artículo 235.1.7º CP.
Cuarta. Que la Consejería de Interior publique con transparencia y regularidad
el balance de evaluación del Plà d’Acció Tremall contra la delincuencia multirreincidente y extienda su aplicación a todas aquellas zonas de Cataluña donde este tipo
de delincuencia es más habitual y dañina.
Quinta. Que el Gobierno de la Generalidad inste al Gobierno de la Nación a promover una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento criminal con el
doble propósito, por un lado, de agravar las penas de los delitos de allanamiento y
usurpación y, por otro, de ofrecer cobertura legal y mejores herramientas a las fuerzas y cuerpos de seguridad para lograr que los ocupas puedan ser expulsados en el
plazo de 24 horas.
Sexta. Que el Gobierno de la Generalidad acuerde trasladar a la Fiscalía General
de Estado su parecer favorable a la ampliación de la Instrucción 1/20, de 15 de septiembre, de modo que: las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan realizar el desalojo del presunto delincuente cuando exista la apariencia clara de comisión del delito.
Séptima. Que la Consejería de Interior inste la persecución penal y la ilegalización de las entidades y asociaciones que promuevan claramente delito de ocupación
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y a las mafias de la ocupación ilegal, que llaman a delinquir a través de manuales o
libros publicados o distribuidos en las redes sociales.
Octava. Que la Consejería de Interior refuerce el principio de autoridad de los
Mossos d’Esquadra mediante las oportunas directrices internas, a fin de que los
agentes y mandos se sientan respaldados en el ejercicio de su labor policial.
Novena. Que la Consejería de Interior establezca un plan para potenciar tanto
institucionalmente como en los medios de comunicación la imagen de los Mossos
d’Esquadra y del resto de cuerpos policiales que actúan en Cataluña –Guardia Civil, Policía Nacional, guardias urbanas y policías locales– fomentando el respeto
del principio de autoridad de dichos cuerpos policiales que actúan en defensa de la
democracia y de la convivencia, desde el respeto, el sometimiento a la ley sin intromisiones ideológicas o políticas.
Décima. Que la Consejería de Interior se persone en todos aquellos procedimientos penales iniciados como consecuencia de cualquier tipo de agresión, con
o sin lesiones, contra los agentes de Mossos d’Esquadra, ejercitando la acusación
particular.
Decimoprimera. Que la Consejería de Interior realice los trámites que resulten
necesarios para aumentar la plantilla de Mossos d’Esquadra. Dentro de este aumento de plantilla, que se proceda a aumentar la plantilla de la BRIMO.
Decimosegunda. Que la Consejería de Interior mejore la formación, dotación policial y medios materiales de los agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra. Y, en concreto, que se proceda a incrementar y mejorar los recursos, medios materiales, equipación, dotación de vehículos y la formación de los agentes que integran la BRIMO.
Decimotercera. Que la Consejería de Interior establezca horarios y turnos que
permitan el debido descanso y rotación de los agentes de la BRIMO.
Decimocuarta. Que la Consejería de Interior tramite todas las actas de denuncia
levantadas por los Mossos d’Esquadra frente a los responsables de protestas y altercados violentos; e informe y dé cuenta a este Parlamento de las causas que han motivado que 1.200 denuncias realizadas durante la pandemia no hayan sido tramitadas.
Decimoquinta. Que la Generalidad de Cataluña inste al Gobierno de España a
mantener la Jefatura Superior de Policía de Cataluña en la sede de Vía Layetana en
defensa de las competencias que dicho cuerpo policial tiene asignadas.
Decimosexta. Que la Consejería de Interior establezca un plan de seguridad específico –que incluya más vigilancia y control– al objeto de que en las aglomeraciones masivas producidas en numerosas ciudades de Cataluña por el fenómeno de los conocidos
como «botellones», se eviten acciones delictivas e incívicas. En cualquier caso, instamos a poner a disposición de la autoridad competente en extranjería a los culpables de
citadas acciones, cuando sean cometidas por extranjeros, tanto legales como ilegales.
Decimoséptima. Que la Consejería de Interior elabore un protocolo específico
para combatir el incremento exponencial del cultivo y tráfico de marihuana en diversos lugares de la geografía catalana y de la delincuencia asociada a la misma por
parte de bandas organizadas y peligrosas, que ha conllevado asaltos con armas de
fuego, secuestros y homicidios. Dicho protocolo deberá incluir medidas tendentes a
facilitar la coordinación con otros cuerpos policiales que también ostentan funciones de policía judicial a fin de evitar el solapamiento y duplicidad de investigaciones
y de maximizar la eficacia de los recursos policiales.
Decimoctava. Que la Consejería de Interior dé las oportunas instrucciones a los
Mossos d’Esquadra para lograr su máxima implicación en la aplicación de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros
en España, a fin de dar cumplimiento efectivo a la finalidad prevista en el art. 2 bis
de la referida Ley en su apartado g): «la lucha contra la inmigración irregular y la
persecución del tráfico ilícito de personas».
Decimonovena. Que la Consejería de Interior ponga todos los medios a su alcance para luchar contra el islamismo radical o yihadismo integrista, promueva la
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expulsión de los imanes salafistas y combata con firmeza los matrimonios forzosos
de niñas menores de edad.
Vigésima. Impulsar y reforzar el plan de acción denominado «Polièdric» para
combatir la elevada delincuencia protagonizada por menores extranjeros no acompañados (MENAS) y publicar con total transparencia los resultados de su aplicación.
Vigesimoprimera. Instar al Gobierno de España a impulsar los cambios oportunos para reducir la edad de jubilación de los agentes de los Mossos d’Esquadra, de
tal forma que se equipare con la de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la
Guardia Civil.
Palacio del Parlamento, 11 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto;
Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat
ciutadana
302-00041/13
PRESENTACIÓ: G MIXT
Reg. 17842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la
seguretat ciutadana (tram. 300-00040/13).
Moció

El Parlament de Catalunya:
1. Reconeix la important tasca que desenvolupa el Cos de Mossos d’Esquadra i
les policies locals en la preservació de la convivència cívica i pacífica, el manteniment de la seguretat ciutadana i la garantia de l’ordre públic a Catalunya.
2. Expressa el seu agraïment i el seu suport a tots els membres del Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals per la seva incansable dedicació en la protecció
dels drets i les llibertats de tots els catalans.
3. Condemna enèrgicament els atacs violents i les agressions de les que han estat
objecte els agents del Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals. En aquest sentit, el Parlament els encoratja a continuar treballant amb la mateixa professionalitat,
dedicació i entrega com ho han fet fins ara.
4. Lamenta el greu debilitament que està patint l’autoritat del Cos de Mossos
d’Esquadra i les policies locals de Catalunya. Per aquest motiu, el Parlament fa una
crida al conjunt de poders públics per actuar de forma conjunta en el restabliment
de l’autoritat dels cossos i forces policials.
5. Insta el Govern de la Generalitat a:
a) Donar suport als membres del Cos de Mossos d’Esquadra i policies locals en
el compliment de les seves funcions i treballar, juntament amb la resta d’administracions presents a Catalunya, per restablir i reforçar la seva autoritat.
b) Comparèixer com acusació en defensa dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra que, com a conseqüència del servei, hagin patit lesions acreditades amb un
informe mèdic.
c) Reconèixer el dret, i d’acord amb aquest, procedir a indemnitzar als membres
del Cos de Mossos d’Esquadra que hagin patit lesions o hagin estat víctimes de perjudicis produïts en actes de servei, de forma directa i des del moment de l’alta mèdica.
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d) Millorar la resposta policial davant aldarulls, actuacions violentes i incíviques, com els botellots de les darreres setmanes a Barcelona i arreu del territori.
e) Millorar la col·laboració i la coordinació del Cos de Mossos d’Esquadra amb
les policies locals, especialment en els municipis amb un major índex d’inseguretat
ciutadana, revisant i actualitzant, amb aquest objectiu, els convenis entre el Govern
i els respectius ajuntaments.
f) Sol·licitar davant el govern d’Espanya, en el si de la Junta de Seguretat de Catalunya, incrementar el nombre màxim d’agents del Cos dels Mossos d’Esquadra
que permeti augmentar el nombre d’efectius amb noves convocatòries de places en
els proper anys.
g) Fer efectiu un complement retributiu extraordinari als membres del Cos de
Mossos d’Esquadra que hagin realitzat serveis de forma efectiva amb motiu de la
pandèmia COVID-19 entre l’1 de març i el 31 de maig de 2020.
h) Incloure en el projecte de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2022 una
dotació pressupostària de 62 milions d’euros per fer front a la jubilació anticipada
dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra per l’any 2022, i que hauria de suposar
un increment en concepte de sobrecotització a càrrec de l’administració del 8,26%
per donar compliment a l’Acord entre organitzacions sindicals i Departament d’Interior de 2 de juliol de 2020.
i) Plantejar al govern d’Espanya les modificacions legislatives oportunes per a
garantir als agents del Cos de Mossos d’Esquadra el dret a la jubilació anticipada,
equiparant, en aquest sentit, la policia autonòmica catalana a altres cossos policials
autonòmics.
j) Garantir que la retribució de l’hora extraordinària dels membres del Cos de
Mossos d’Esquadra no siguin mai inferior a l’hora ordinària, tenint en compte la
classificació, nivell i família professional.
k) Crear un grup de treball amb les organitzacions sindicals representatives que
estudiï un nou procés d’equiparació retributiva entre el Cos de Mossos d’Esquadra i
altres col·lectius especials de la Generalitat de Catalunya.
l) Realitzar una avaluació i planificació preventiva de tots els llocs de treball dels
funcionaris membres del Cos de Mossos d’Esquadra, incloent la valoració dels riscs
biològics i bacteriològics.
m) Realitzar una avaluació de riscos laborals de tots els vehicles on els membres
del Cos de Mossos d’Esquadra desenvolupen part del seu treball, i adoptar les mesures preventives necessàries per adaptar-los a les directrius de l’avaluació de riscos.
n) Adoptar les mesures organitzatives i en matèria de riscos laborals necessàries
per garantir la custòdia de les intervencions de marihuana i evitar la seva exposició als
membres del Cos de Mossos d’Esquadra mentre estiguin dipositades a les comissaries.
o) Retornar de forma immediata la defensa jurídica dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra als serveis jurídics del Departament d’Interior, model de defensa que
s’ha mantingut vigent fins l’actualitat i que ha comptat amb una acreditada professionalitat i independència funcional.
p) Incloure novament a les pòlisses d’assegurança dels vehicles policials del Cos
de Mossos d’Esquadra la cobertura de la defensa jurídica, així com la millora de les
prestacions per incapacitat permanent o mort dels funcionaris membres del Cos de
Mossos d’Esquadra que es va veure reduïda després de l’any 2019.
q) Retirar el recurs d’apel·lació presentat pels serveis jurídics de la Generalitat
contra la sentència de l’Audiència provincial de Barcelona en la que es condemna a
Marcel Vivet per la comissió dels delictes de desordre públic i atemptat contra un
agent del Cos de Mossos d’Esquadra.
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, G Mixt

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

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

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en
la sessió 5, tinguda el 04.10.2021, DSPC-C 80.

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

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en
la sessió 5, tinguda el 04.10.2021, DSPC-C 80.

Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet,
president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els treballs del Consell
i la situació del sector audiovisual a Catalunya
356-00222/13
SOL·LICITUD

Presentació: Anna Grau Arias, del GP Cs (reg. 16468).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 07.10.2021.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença d’una representació de la Junta Central de Directors
i Directores de Catalunya davant la Comissió d’Educació per a
informar sobre el funcionament i l’organització del sistema educatiu
357-00064/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 5, tinguda el 04.10.2021, DSPC-C 80.

Compareixença de Fabián Mohedano i Morales, president de
l’Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya,
davant la Comissió d’Educació, per a informar sobre la situació del
Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya
357-00065/13
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 5, tinguda el 04.10.2021, DSPC-C 80.

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert
al vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00039/13
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 17802 / Coneixement: 13.10.2021

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos
compte que, durant l’absència de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, els
dies 12 i 13 d’octubre de 2021, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà
del despatx del seu Departament el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals
i Territori.
Ben cordialment.
Barcelona, 7 d’octubre de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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4.90.

Règim interior

4.90.05.

Pressupost del Parlament

Pressupost del Parlament de Catalunya per al 2022
230-00001/13
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 14, 07.10.2021, DSPC-P 23

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 d’octubre de 2021, ha debatut el
dictamen de la Mesa Ampliada relatiu al pressupost del Parlament per al 2022.
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 37.3.g del Reglament del Parlament, ha adoptat els acords següents:
a) Aprovar el pressupost del Parlament de Catalunya per al 2022 (tram. 23000001/13).
b) Aprovar l’article següent dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2022:
«1. Els romanents resultants de la liquidació del pressupost del Parlament són
recursos financers propis d’aquesta institució, l’aplicació dels quals, per a atendre
necessitats del Parlament, correspon a la Mesa.
»2. La Tresoreria de la Generalitat ha de lliurar les dotacions pressupostàries
de la secció PA, servei pressupostari PA 01, trimestralment, de manera anticipada i en ferm, i a nom del Parlament.
»3. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions de crèdit de la secció
PA, servei pressupostari PA 01, sense limitacions, la qual cosa ha de comunicar
al Departament d’Economia i Hisenda, i pot acordar criteris de vinculació dels
crèdits diferents dels que estableix aquesta llei.»
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs
i Castanyer

4.90.05. Pressupost del Parlament
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Pressupost del Parlament de Catalunya per al 2022
Cap. Art. Conc. Aplicació Nom

Import
concepte

Import
article

Import total
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST PARLAMENT DE CATALUNYA ( PA01)

65.557.804,73

1

41.363.400,78

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
10

ALTS CÀRRECS
100
1000001
1000002

11

Alts càrrecs
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries

11.164.501,24
11.164.501,24
6.111.452,76
5.053.048,48

PERSONAL EVENTUAL
110
1100001
1100002

12

Personal eventual
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries

4.261.667,97
4.261.667,97
3.730.218,09
531.449,88

PERSONAL FUNCIONARI
120
1200001

Retribucions bàsiques
Retribucions bàsiques

1210001

Retribucions complementàries
Retribucions complementàries

1250001
1250002

Substitucions i eventualitats de personal
funcionari
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries

121
125

15

18.927.907,87
13.406.181,55
13.406.181,55
5.223.321,48
5.223.321,48
298.404,84
211.391,01
87.013,83

INCENTIUS AL RENDIMENT
I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
151
1510001

16

Activitats extraordinàries
Gratificacions serveis extraordinaris

90.000,00
90.000,00
90.000,00

ASSEGURANCES I COTITZACIONS
SOCIALS
160
1600001
1600004

17

Quotes socials
Seguretat Social
Altres règims de previsió social

6.639.323,71
6.639.323,71
6.634.823,71
4.500,00

PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS
SOCIALS
172
1720001

2

Altres prestacions socials
Prestacions complementàries

280.000,00
280.000,00
280.000,00

DESPESES CORRENTS DE BÉNS
I SERVEIS
20

8.864.287,51

LLOGUERS I CÀNONS
200
2000002
201
2010001

4.90.05. Pressupost del Parlament

Lloguers i cànons de terrenys, béns
naturals, edificis i altres construccions
Altres lloguers i cànons de terrenys, béns
naturals, edificis i altres construccions
Lloguers i cànons de material transport
Lloguers i cànons de material de transport

643.619,13
115.000,00
115.000,00
41.584,86
41.584,86
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Pressupost del Parlament de Catalunya per al 2022
Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
202
2020001
2020002
203
2030001

21

Lloguers i cànons d’equips per a procés
de dades, programari i reprografia
Lloguers i cànons d’equips per a procés
de dades
Lloguers d’equips reprografia
i de fotocopiadores
Lloguers i cànons d’altre immobilitzat
material
Lloguers i cànons d’altre immobilitzat
material

Import
concepte

2100001

211
2110001
212

2120001
2120002
2120003
213
2130001
214
2140001

22

Conservació, reparació i manteniment
terrenys, béns naturals, edificis i altres
construccions
Conservació, reparació i manteniment
de terrenys, béns naturals, edificis i altres
construccions
Conservació, reparació i manteniment
material transport
Conservació, reparació i manteniment
material transport
Conservació, reparació i manteniment
d’equips procés de dades, programari
i reprografia
Conservació, reparació i manteniment
d’equips per a procés de dades
Conservació, reparació i manteniment
equips reprografia i fotocopiadores
Manteniment aplicacions informàtiques
Conservació, reparació i manteniment
d’altre immobilitzat material
Conservació, reparació i manteniment
d’altre immobilitzat material
Altres despeses de conservació,
reparació i manteniment
Altres despeses de conservació, reparació
i manteniment

219.446,84
32.855,00
234.732,43
234.732,43
1.173.861,80

1.050,00

1.050,00
6.000,00
6.000,00

408.970,58
151.038,62
17.819,00
240.112,96
697.196,50
697.196,50
60.644,72
60.644,72

MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS
I ALTRES
220
2200001
2200002
221
2210001
2210002
2210003
2210005
2210006
2210089
222
2220001
2220003

4.90.05. Pressupost del Parlament

Import total
i per capítol

252.301,84

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ
210

Import
article

5.016.656,58

Material d’oficina
Material ordinari no inventariable
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

200.297,00
125.397,00
74.900,00

Subministraments
Aigua i energia
Combustible per a mitjans de transport
Vestuari
Productes farmacèutics i analítiques
Compres de mercaderies i matèries
primeres
Altres subministraments

686.877,50
429.910,00
26.317,50
43.500,00
14.800,00
10.000,00

Comunicacions
Despeses postals, missatgeria i altres
similars
Comunicacions mitjançant serv.veu i dades
adquirits altres entitats

268.473,51

162.350,00

19.280,00
249.193,51
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Pressupost del Parlament de Catalunya per al 2022
Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
223
2230001

Transports
Transports

2240001

Despeses d’assegurances
Despeses d’assegurances

2250001

Tributs
Tributs

224
225
226
2260001
2260002
2260004
2260005
2260006
2260007
2260011
2260039
2260040

2260089
227
2270001
2270005
2270008
2270011
2270014
2270089
228
2280002
2280003
23

Despeses diverses
Exposicions, certàmens i altres activitats
promoció
Atencions protocol·làries i representatives
Jurídics i contenciosos
Organització reunions i conferències
Oposicions i proves selectives
Publicacions i edictes als diaris oficials
Formació dels empleats públics
Despeses per serveis bancaris
Inscripció com a soci o altra figura a
organismes o a entitats de caràcter
associatiu
Altres despeses diverses
Treballs realitz.persones físiques
o jurídiques
Neteja i sanejament
Estudis i dictàmens
Intèrprets i traductors
Custòdia, dipòsit, emmagatzematge
i destrucció
Serveis de formació
Altres treballs realitzats per persones
físiques o jurídiques
Serveis informàtics
Serveis informàtics realitzats per altres
entitats
Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents

Import
concepte

2300001

Dietes, locomoció i trasllats
Dietes, locomoció i trasllats

2310001

Altres indemnitzacions
Altres indemnitzacions

231

24

448.610,00
448.610,00
400,00
400,00
669.185,00
18.000,00
36.000,00
5.000,00
56.000,00
38.760,00
500,00
62.000,00
3.000,00

11.620,00
438.305,00
1.601.825,37
677.593,96
18.000,00
156.000,00
12.832,91
10.000,00
727.398,50
1.122.988,20
534.988,20
588.000,00
1.775.000,00
188.500,00
188.500,00
1.586.500,00
1.586.500,00

DESPESES DE PUBLICACIONS
240
2400001

4

Despeses de publicacions
Despeses de publicacions

255.150,00
255.150,00
255.150,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
48

12.712.171,89

A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI
DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS
482
4820001
4820006

4.90.05. Pressupost del Parlament

A altres institucions sense fi de lucre
A altres institucions sense fi de lucre
i a altres ens corporatius
A grups parlamentaris

Import total
i per capítol

18.000,00
18.000,00

INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230

Import
article

12.712.171,89
12.712.171,89
3.000,00
12.709.171,89
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Pressupost del Parlament de Catalunya per al 2022
Cap. Art. Conc. Aplicació Nom

6

Import
concepte

Import
article

INVERSIONS REALS
61

2.607.944,55

INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
610
6100001

62

Inversions en edificis i altres
construccions
Inversions en edificis i altres construccions
per compte propi

847.304,15
847.304,15
847.304,15

INVERSIONS EN MAQUINÀRIA,
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
620
6200001

64

Inversions en maquinària, instal·lacions
i utillatge
Inversions en maquinària i utillatge

524.500,00
524.500,00
524.500,00

INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS
640
6400001

65

Inversions en mobiliari i estris
Inversions en mobiliari i estris

50.000,00
50.000,00
50.000,00

INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS
DE DADES I TELECOMUNICACIONS
650
6500001

67

Inversions en equips de procés de
dades i telecomunicacions
Inversions en equips de procés de dades

476.000,00
476.000,00
476.000,00

INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT
MATERIAL
670
6700001
6700002

68

Inversions en altre immobilitzat material
Fons bibliogràfic
Altre immobilitzat material

37.000,00
37.000,00
17.000,00
20.000,00

INVERSIONS EN IMMOBILITZAT
INTANGIBLE
680
6800002
6800005

8

Inversions en immobilitzat intangible
Inversions en aplicacions informàtiques
Desenvolupament sistemes informació

673.140,40
673.140,40
75.300,00
597.840,40

VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS
83

10.000,00

CONCESSIÓ DE PRÉSTECS
I BESTRETES FORA DEL SECTOR
PÚBLIC
830
8300001

4.90.05. Pressupost del Parlament

Concessió de préstecs i bestretes fora
del sector públic
Préstecs i bestretes concedits al personal

Import total
i per capítol

10.000,00
10.000,00
10.000,00
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230-00002/13
APROVACIÓ
Ple del Parlament, sessió 14, 07.10.2021, DSPC-P 23

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 d’octubre de 2021, d’acord amb
l’article 15 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries,
l’article 53 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, l’article
87 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, i la disposició
addicional vint-i-vuitena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments
turístics, ha aprovat els projectes de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2022 (tram. 23000002/13).
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2022
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer
Pressupost del Consell de Garanties Estatutàries per al 2022
Cap. Art. Conc. Aplicació Nom

Import
concepte

Import
article

Import total
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST

3.420.030,01

1

2.577.522,01

REMUNERACIONS DE PERSONAL
10

ALTS CÀRRECS
100
1000001
1000002

11

Alts càrrecs
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries

1.231.725,13
1.231.725,13
420.251,95
811.473,18

PERSONAL EVENTUAL
110
1100001
1100002

12

Personal eventual
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries

2,00
2,00
1,00
1,00

PERSONAL FUNCIONARI
120

1.076.704,61

1200001

Retribucions bàsiques
Retribucions bàsiques

417.465,01
417.465,01

1210001

Retribucions complementàries
Retribucions complementàries

626.362,62
626.362,62

1250001
1250002

Substitucions i eventualitats funcionaris
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries

121

125

13

32.876,98
11.786,86
21.090,12

PERSONAL LABORAL
130
1300001
1300002
1300003

Personal laboral
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
Altres remuneracions

4.90.05. Pressupost del Parlament

6,00
3,00
1,00
1,00
1,00
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Pressupost del Consell de Garanties Estatutàries per al 2022
Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
131
1310001
1310002
1310003
15

1510001
16

Activitats extraordinàries
Gratificacions serveis extraordinaris

1600001
1600002
1600004
17

Quotes socials
Seguretat Social
MUFACE
Altres règims de previsió social

4.000,00

265.083,27
265.083,27
265.081,27
1,00
1,00

PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS
SOCIALS
172
1720001

Altres prestacions socials
Prestacions complementàries

1,00
1,00
1,00

DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS
20

694.708,00

LLOGUERS I CÀNONS
200
2000002

202
2020001
2020002
2020003
203
2030001

21

Lloguers i cànons de terrenys, béns
naturals, edificis i altres construccions
Altres lloguers i cànons de terrenys, béns
naturals, edificis i altres construccions
Lloguers i cànons d’equips per a procés
de dades, programari i reprografia
Lloguers i cànons equips procés dades
Lloguers equips reprografia i fotocopiadores
Lloguers i cànons de programari
Lloguers i cànons d’altre immobilitzat
material
Lloguers i cànons d’altre immobilitzat
material

15.503,00
11.000,00
11.000,00

4.502,00
1,00
1,00
4.500,00

1,00
1,00

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ
210

2100001

212

2120001

Conservació, reparació i manteniment
de terrenys, béns naturals, edificis
i altres construccions
Conservació, reparació i manteniment
de terrenys, béns naturals, edificis
i altres construccions

80.600,00

8.400,00

8.400,00

Conservació, reparació i manteniment
equips procés de dades, programari
i reprografia

21.200,00

Conservació, reparació i manteniment
equips procés dades

1.500,00

4.90.05. Pressupost del Parlament

Import total
i per capítol

4.000,00
4.000,00

ASSEGURANCES I COTITZACIONS
SOCIALS
160

Import
article

3,00
1,00
1,00
1,00

INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS
EXTRAORDINÀRIES
151

2

Substitucions i eventualitats del personal
laboral
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries
Altres remuneracions

Import
concepte

49

BOPC 131
14 d’octubre de 2021

Pressupost del Consell de Garanties Estatutàries per al 2022
Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
2120002
2120003
213
2130001

214
2140001

22

Conservació, reparació i manteniment
d’equips reprografia i fotocopiadores
Manteniment aplicacions informàtiques
Conservació, reparació i manteniment
d’altre immobilitzat material
Conservació, reparació i manteniment d’altre
immobilitzat material
Altres despeses de conservació,
reparació i manteniment
Altres despeses de conservació, reparació i
manteniment

Import
concepte

2200001
2200002

Material d’oficina
Material ordinari no inventariable
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

2210001
2210003
2210089

Subministraments
Aigua i energia
Vestuari
Altres subministraments

221

222

17.600,00

45.000,00
45.000,00

6.000,00
6.000,00

562.605,00
40.000,00
7.000,00
33.000,00
104.100,00
101.000,00
2.000,00
1.100,00

Comunicacions
Despeses postals, missatgeria i altres
similars
Solucions TIC CTTI - Connectivitat
Comunicacions mitjançant serv.veu i dades
adquirits altres entitats

16.201,00

2230001

Transports
Transports

10.000,00
10.000,00

2240001

Despeses d’assegurances
Despeses d’assegurances

27.300,00
27.300,00

2250001

Tributs
Tributs

2220001
2220002
2220003

223

224

225

226
2260002
2260004
2260005
2260006
2260010
2260011
2260039

2260039
2260089

Despeses diverses
Atencions protocol·làries i representatives
Jurídics i contenciosos
Organització reunions i conferències
Oposicions i proves selectives
Premis
Formació dels empleats públics
Desenvolupament programes seguretat
i salut laboral en el treball per prevenció
riscos laborals
Despeses de serveis bancaris
Altres despeses diverses

4.90.05. Pressupost del Parlament

Import total
i per capítol

2.100,00

MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS
I ALTRES
220

Import
article

5.200,00
1,00
11.000,00

1,00
1,00
62.202,00
5.000,00
1,00
15.000,00
2.000,00
1,00
20.000,00

6.000,00
200,00
14.000,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
227
2270001
2270002
2270005
2270008
2270011
2270013
228
2280002
2280003
2280004
2280005

23

Serveis informàtics
Serveis informàtics realitzats per altres
entitats
Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents
Solucions TIC CTTI - Evolutius recurrents
Solucions TIC CTTI - Projectes sota
demanda

61.500,00
24.500,00
19.000,00
8.000,00
10.000,00

30.000,00

Dietes, locomoció i trasllats
Dietes, locomoció i trasllats

20.000,00
20.000,00

2310001

Altres indemnitzacions
Altres indemnitzacions per raó del servei

10.000,00
10.000,00

24

DESPESES DE PUBLICACIONS
240
2400001

Despeses de publicacions
Despeses de publicacions

6.000,00
6.000,00
6.000,00

INVERSIONS REALS
61

141.800,00
INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS

610
6100001

64

Inversions en edificis i altres
construccions
Inversions en edificis i altres construccions
per compte propi

40.000,00

40.000,00
40.000,00

INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS
640
6400001

65

Inversions en mobiliari i estris
Inversions en mobiliari i estris per compte
propi

30.000,00
30.000,00
30.000,00

INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS
DE DADES I TELECOMUNICACIONS
650
6500001

Import total
i per capítol

2.300,00
9.000,00

2300001
231

Import
article

241.301,00
136.800,00
91.200,00
1,00
2.000,00

INDEMNITZACIONS PER RAÓ
DEL SERVEI
230

6

Treballs realitzats per persones físiques
o jurídiques
Neteja i sanejament
Seguretat
Estudis i dictàmens
Intèrprets i traductors
Custòdia, dipòsit, emmagatzematge
i destrucció
Treballs tècnics

Import
concepte

Inversions equips procés de dades
i telecomunicacions
Inversions equips procés de dades

4.90.05. Pressupost del Parlament

36.800,00

36.800,00
36.800,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
67

INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT
MATERIAL
670
6700001

8

Import
concepte

Inversions en altre immobilitzat material
Fons Bibliogràfic

Import
article
35.000,00

35.000,00
35.000,00

VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS
83

6.000,00

CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES
FORA DEL SECTOR PÚBLIC DE LA
GENERALITAT
830

8310001

Concessió de préstecs i bestretes de
qualsevol tipus de deute no documentada
en títols valors a curt termini
Concessió de préstecs i bestretes
al personal a curt termini

Import total
i per capítol

6.000,00

6.000,00
6.000,00

Pressupost per a l’exercici 2022. Sindicatura de Comptes de Catalunya
Servei únic / Estat de despeses

Número orgànic 03.01
Total per
conceptes

Total per articles
i capítols

Aplicació econòmica

Explicació de la despesa

1

CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL
PERSONAL

10.110.226,13

ARTICLE 10. ALTS CÀRRECS

1.068.203,36

10
100

11

Retribucions bàsiques i altres
remuneracions
100.000100 Retribucions bàsiques alts càrrecs
100.000200 Retribucions complementàries alts càrrecs

1.068.203,36
450.273,46
617.929,90

ARTICLE 11. PERSONAL EVENTUAL
110

12

Personal eventual
110.000100 Retribucions bàsiques personal eventual
110.000200 Retribucions complementàries personal
eventual

70.875,28
70.875,28
24.697,72
46.177,56

ARTICLE 12. FUNCIONARIS
120

121

15

7.611.647,49

Retribucions personal
120.000100 Retribucions bàsiques funcionaris
120.000900 Imprevistos i millores en matèria de personal

4.197.905,49
0,00

4.197.905,49

Retribucions complementàries
121.000100 Retribucions complementàries funcionaris

3.413.742,00

3.413.742,00

ARTICLE 15. INCENTIUS RENDIMENT
I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
150
151

Incentius al Rendiment
150.000100 Productivitat
Activitats extraordinàries
151.000100 Gratificacions serveis extraordinaris

4.90.05. Pressupost del Parlament

157.000,00
155.000,00
155.000,00
2.000,00
2.000,00
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Servei únic / Estat de despeses
Aplicació econòmica
16

Número orgànic 03.01
Total per
conceptes

Explicació de la despesa
ARTICLE 16. ASSEGURANCES
I PRESTACIONS SOCIALS

160

Quotes xocials
160.000100 Seguretat Social
160.000200 Quotes MUFACE

17

1.202.500,00
1.202.500,00
1.200.000,00
2.500,00

ARTICLE 17. PENSIONS I ALTRES
PRESTACIONS SOCIALS
170
170.0001

2
20

Pensions
Pensions

0,00
0,00
0,00

CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS
CORRENTS I DE SERVEIS

2.635.640,00

ARTICLE 20. LLOGUERS

1.088.610,00

200

1.033.610,00
200.000200 Altres lloguers i canons de terrenys, b.nat
i edificis

1.033.610,00

201

25.000,00
201.000100 Lloguer i cànon material transport

25.000,00

202

30.000,00
202.000200 Lloguer equips de reprografia
i fotocopiadores

21

30.000,00

ARTICLE 21. CONSERVACIÓ I REPARACIÓ

436.600,00

210

130.000,00
210.000100 Conservació, reparació i manteniment
terrenys, b.naturals, edificis

130.000,00

211

2.400,00
211.000100 Conservació, reparació i manteniment
materials de transport

2.400,00

212

304.200,00
212.000200 Conservació, reparació i manteniment equips
reprografia i fotocopiadores
212.000300 Manteniment aplicacions informàtiques

22

4.200,00
300.000,00

ARTICLE 22. MATERIAL,
SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220

Total per articles
i capítols

Material d’oficina
220.000100 Material ordinari no inventariable
220.000200 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

221
221.000140
221.000160
221.000200
221.000300
221.000500
221.008900

Subministraments de béns i serveis
Aigua
Electricitat
Combustible per a mitjans de transport
Vestuari
Productes farmacèutics i analítiques
Altres subministraments

1.000.430,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
87.000,00
10.000,00
67.000,00
1.800,00
4.200,00
2.500,00
1.500,00

222

10.000,00
222.000100 Despeses postals, missatgeria i altres similars
222.000300 Comunicacions

4.90.05. Pressupost del Parlament

10.000,00
0,00
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Servei únic / Estat de despeses
Aplicació econòmica

Número orgànic 03.01
Total per
conceptes

Explicació de la despesa

223

0,00
223.000100 Transports

0,00

224

50.000,00
224.000100 Despeses d’assegurances

50.000,00

225

230,00
225.000100 Tributs

226
226.000200
226.000450
226.000500
226.000600
226.000700
226.001000
226.001100
226.003900
226.008900

Despeses diverses
Atencions protocol·làries i representatives
Jurídics i contenciosos
Organització de reunions i conferències
Oposicions i proves selectives
Publicació anuncis oficials
Premis
Formació i promoció del personal
Despeses per serveis bancaris
Altres despeses diverses

227.000100
227.000200
227.001100
227.000500
227.001300
227.008900

Treballs realitzats per altres empreses
Neteja i sanejament
Seguretat
Custòdia, dipòsit i emmagatzematge
Estudis i treballs tècnics
Treballs tècnics
Altres treballs realitzats per altres empreses

227

230,00
147.200,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
50.000,00
31.200,00
10.000,00
380.000,00
125.000,00
70.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
145.000,00

228

226.000,00
228.000200 Serveis informàtics realitzats per altres
empreses
228.000300 Solucions tecnològiques adquirides al CTTI

23

66.000,00
160.000,00

ARTICLE 23. INDEMNITZACIONS
PER RAÓ DEL SERVEI

100.000,00

230

40.000,00
230.000100 Dietes, locomoció i trasllats

40.000,00

231

0,00
231.000100 Altres indemnitzacions

0,00

232

60.000,00
232.000100 Dotació ajuts menjar

60.000,00

233

0,00
233.000100 Dotació Fons d’Ajut Social

24

0,00

ARTICLE 24. DESPESES DE
PUBLICACIONS

10.000,00

240

10.000,00
240.000100 Despeses de publicacions

4

Total per articles
i capítols

10.000,00

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

28.000,00

ARTICLE 40. AL SECTOR PÚBLIC ESTATAL

23.000,00

409

23.000,00
409.000100 A altres ens dependents del sector públic
estatal

4.90.05. Pressupost del Parlament

23.000,00
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Servei únic / Estat de despeses
Aplicació econòmica
44

Número orgànic 03.01
Total per
conceptes

Explicació de la despesa

Total per articles
i capítols

ARTICLE 44. A EMPRESES PÚBLIQUES
I D’ALTRES ENS PÚBLICS

0,00

449

0,00
449.000200 Amb les universitats públiques

0,00

ARTICLE 48. A FAMILIES, INSTITUCIONS
SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORP

5.000,00

482

5.000,00
482.000100 A altres institucions sense fi de lucre i altres
ens corporatius

49

5.000,00

ARTICLE 49. A L’EXTERIOR

0,00

490

0,00
490.000100 Programes de cooperació amb altres òrgans
de control extern

6

0,00

CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS

115.000,00

ARTICLE 61. INVERSIONS EN EDIFICIS
I ALTRES CONSTRUCCIONS
61

0,00
610

0,00
610.000100 Inversions en edificis i altres construccions

62

0,00

ARTICLE 62. INVERSIONS EN MAQUINÀRIA,
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

30.000,00

620

30.000,00
620.000100 Inversions en maquinària, instal·lacions
i utillatge

64

30.000,00

ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI
I ESTRIS

35.000,00

640

35.000,00
640.000100 Inversions en mobiliari i estris

65

35.000,00

ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS
DE PROCÉS DE DADES

50.000,00

650

50.000,00
650.000100 Inversions en equips de procés de dades

8
83
830

50.000,00

CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS

31.200,00

ARTICLE 83. CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I
BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC

31.200,00

Préstecs i bestretes concedits al personal
830.000100 Préstecs i bestretes concedits al personal

31.200,00
31.200,00

Total pressupost per a l’any 2022. Sindicatura de Comptes de Catalunya
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
TOTAL
4.90.05. Pressupost del Parlament

I
II
IV
VI
VIII

10.110.226,13
2.635.640,00
28.000,00
115.000,00
31.200,00
12.920.066,13
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Cap. Art. Conc. Aplicació

Nom

Import
concepte

Import
article

TOTAL PRESSUPOST
1

7.065.777,37
REMUNERACIONS DEL PERSONAL

10

6.140.208,63

ALTS CÀRRECS
100
1000001
1000002

11

Retribucions bàsiques i altres
remuneracions
Retribucions bàsiques alts càrrecs
Retribucions complementàries alts càrrecs

379.356,33

164.359,89
214.996,44

PERSONAL EVENTUAL
110
1100001
1100002

12

Personal eventual
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries

1.974.359,97
502.174,36
1.472.185,61

PERSONAL FUNCIONARI
120
1200001
1200009

Retribucions bàsiques
Retribucions bàsiques
Imprevistos i millora en matèria de personal

1210001

Retribucions complementàries
Retribucions complementàries

1250001
1250002

Substitucions i eventualitats de personal
funcionari
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries

121

125

13

2.834.192,33
957.931,11
500,00

1.843.513,06

16.124,08
16.124,08

PERSONAL LABORAL
130

2.000,00

1300001
1300002

Personal laboral
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries

500,00
500,00

1310001
1310002

Substitucions i eventualitats de personal
laboral
Retribucions bàsiques
Retribucions complementàries

500,00
500,00

131

15

INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS
EXTRAORDINÀRIES
150

200,00

1500001

Incentius al rendiment
Productivitat

100,00

1510001

Activitats extraordinàries
Gratificacions serveis extraordinaris

100,00

151

16

ASSEGURANCES I COTITZACIONS
SOCIALS
160
1600001
1600002

4.90.05. Pressupost del Parlament

Import total
i per capítol

Quotes socials
Seguretat Social
MUFACE

950.000,00
948.500,00
1.500,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació
17

Nom

Import
concepte

PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS
SOCIALS
171
1710001

2

Pensions
Aportacions a plans de pensions

Import
article
100,00

100,00

DESPESES DE BÉNS CORRENTS
I DE SERVEIS
20

840.130,00

LLOGUERS I CÀNONS
200
2000002
201
2010001
202
2020001
2020002
2020003

203
2030001
21

500,00

Lloguers i cànons de terrenys, béns
naturals, edificis i altres construccions
Altres lloguers i cànons de terrenys, béns
naturals, edificis i altres construccions

100,00

Lloguers i cànons de material transport
Lloguers i cànons de material de transport

100,00

Lloguers i cànons d’equips per a procés
de dades i programari
Lloguers i cànons d’equips per a procés
de dades i programari
Lloguer equips reprografia i fotocopies
Lloguers i canons de programari< 2120003
Manteniment d’aplic inform
Lloguers i cànons d’altre immobilitzat
material
Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material

100,00
100,00
0,00

100,00

CONSERVACIÓ I REPARACIÓ
210

2100001

212
2120001
2120002
2120003
214
2140001

22

Conservació, reparació i manteniment
terrenys, béns naturals, edificis i altres
construccions
Conservació, reparació i manteniment de
terrenys, béns naturals, edificis i altres
construccions

115.000,00

25.000,00

Conservació, reparació i manteniment
d’equips procés de dades
Conservació, reparació i manteniment
d’equips per a procés de dades
Conservació, reparació i manteniment
equips reprografia i fotocopiadores
Manteniment aplicacions informàtiques

5.000,00
65.000,00

Altres despeses de conservació,
reparació i manteniment
Altres despeses de conservació, reparació
i manteniment

10.000,00

10.000,00

MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220

680.530,00

2200001
2200002

Material d’oficina
Material ordinari no inventariable
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

3.500,00
17.000,00

221000140
221000160
2210003
2210089

Subministraments
Aigua
Energia
Vestuari
Altres subministraments

8.000,00
58.000,00
300,00
4.000,00

221

4.90.05. Pressupost del Parlament

Import total
i per capítol
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Cap. Art. Conc. Aplicació
222
2220001
2220003
224

Nom
Comunicacions postals, telefòniques
i altres
Comunicacions postals, missatgeria i altres
similars
Comunicacions mitjançant serv.veu i dades
adquirits altres entitats

2240001

Despeses d’assegurances
Despeses d’assegurances

2250001

Tributs
Tributs

225
226
2260002
2260003
226000440
226000450
2260005
2260006
2260009
2260011
2260033

2260039
2260089
227
2270001
2270002
2270005
2270008
2270011
2270013
2270089
228
2280003
23

Despeses diverses
Atencions protocolàries i representatives
Publicitat, difusió i campanyes institucionals
Honoraris
Sentències
Organitzacions reunions,conferències
i cursos
Oposicions i proves selectives
Funcionament consells i òrgans col.legiats
Formació dels empleats públics
Desenvolupament programes seguretat
i salut laborals en el treball per prevenció
de riscos laborals
Despeses per serveis bancaris
Altres despeses diverses
Treballs realitzats per altres empreses
Neteja i sanejament
Seguretat
Estudis i dictàments
Intèrprets i traductors
Custòdia, dipòsit, emmagatzematge
i destrucció
Treballs tècnics
Altres treballs realitzats per persones
físiques o jurídiques
Serveis informàtics
Solucions TIC-CTTI- Serveis recurrents

Import
concepte

2300001

Dietes, locomoció i trasllats
Dietes, locomoció i trasllats

2320001

Ajuts menjar
Ajuts menjar

2330001

Fons d’acció social
Fons d’acció social

232
233

24

10.000,00
9.000,00
100,00
1.000,00
40.000,00
8.000,00
100,00
28.000,00
10.000,00
42.400,00
15.000,00

10.000,00
5.000,00
10.000,00
109.000,00
31.000,00
125.630,00
8.500,00
5.000,00
7.000,00
19.000,00
26.000,00

35.100,00
35.000,00
100,00
0,00

DESPESES DE PUBLICACIONS
240
2400001

4.90.05. Pressupost del Parlament

Despeses de publicacions
Despeses de publicacions

Import total
i per capítol

70.000,00

INDEMNITZACIONS PER RAÓ
DEL SERVEI
230

Import
article

9.000,00
9.000,00
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Cap. Art. Conc. Aplicació

Nom

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
48

Import
concepte

4800030
49

A famílies
Beques

20.938,74
20.938,74

A L’EXTERIOR
490
4900001

6

A l’exterior
A l’exterior

11.000,00
11.000,00

INVERSIONS REALS
61

49.500,00

INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
610
6100001

62

Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en edificis i altres construccions
per compte propi

4.000,00

4.000,00

INVERSIONS EN MAQUINÀRIA,
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
620
6200001

64

Inversions en maquinària, instal·lacions
i utillatge
Inversions en maquinària i utillatge

2.000,00

2.000,00

INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS
640
6400001

65

Inversions en mobiliari i estris
Inversions en mobiliari i estris
per compte propi

1.000,00

1.000,00

INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS
DE DADES I TELECOMUNICACIONS
650
6500001

67

Inversions equips procés de dades
i telecomunicacions
Inversions equips procés de dades

23.118,00

23.118,00

INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT
MATERIAL
670

Inversions en altre immobilitzat material
670000140 Fons bibliogràfic
670000150 Altre immobilitzat material

68

1.500,00
1.400,00
100,00

INVERSIONS IMMOBILITZAT IMMATERIAL
680
6800002

8

Inversions immobilitzat immaterial
Inversions en aplicacions informàtiques

17.882,00
17.882,00

ACTIUS FINANCERS
83

4.000,00

CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I
BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830
8300001

4.90.05. Pressupost del Parlament

Concessió de préstecs i bestretes fora
del sector públic
Préstecs i bestretes concedits al personal

Import total
i per capítol
31.938,74

A FAMILIES, INSTIT SENSE FI DE LUCRE
I ALTRES ENS CORPORATIUS
480

Import
article

4.000,00

4.000,00
59

