BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XIV* legislatura · segon període · número 137 · divendres 22 d’octubre de 2021

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea
1.40.03. Coneixements de les propostes
Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del
Parlament Europeu i del Consell relatiu a la garantia d’unes condicions de competència equitatives per un transport aeri sostenible
295-00021/13
Coneixement de la proposta

9

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2003/87/CE, per la
qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle a la Unió, la Decisió (UE) 2015/1814, relativa a l’establiment i el funcionament
d’una reserva d’estabilitat del mercat en el marc del règim per al comerç de drets
d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle a la Unió, i el Reglament (UE) 2015/757
295-00022/13
Coneixement de la proposta

9

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2003/87/CE pel
que fa a la contribució de l’aviació a l’objectiu de la Unió de reduir les emissions en
el conjunt de l’economia i a l’aplicació adequada d’una mesura de mercat mundial
295-00023/13
Coneixement de la proposta

9

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/841 pel que
fa a l’àmbit d’aplicació, la simplificació de les normes de compliment, l’establiment
dels objectius dels estats membres per al 2030 i el compromís amb la consecució
col·lectiva de la neutralitat climàtica per al 2035 en el sector de l’ús de la terra, la
silvicultura i l’agricultura, i el Reglament (UE) 2018/1999 pel que fa a la millora del
seguiment, la notificació, el seguiment dels avenços i la revisió
295-00024/13
Coneixement de la proposta

10

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del
Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un mecanisme d’ajust en frontera per carboni
295-00025/13
Coneixement de la proposta

10

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del
Consell per la qual es reestructura el règim de la Unió d’imposició dels productes
energètics i de l’electricitat (refosa)
295-00026/13
Coneixement de la proposta

10

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’eficiència energètica (versió refosa)
295-00027/13
Coneixement de la proposta
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del
Parlament Europeu i del Consell relatiu a la implantació d’una infraestructura per
als combustibles alternatius i pel qual es deroga la Directiva 2014/94/UE del Parlament Europeu i del Consell
295-00028/13
Coneixement de la proposta

11

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2003/87/CE pel que
fa a la notificació de compensacions respecte a una mesura de mercat mundial per
a operadors d’aeronaus establerts a la Unió
295-00029/13
Coneixement de la proposta

11

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’ús de combustibles renovables i combustibles
hipocarbònics en el transport marítim i pel qual es modifica la Directiva 2009/16/CE
295-00030/13
Coneixement de la proposta

11

3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.02. Proposicions de llei
Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector
públic
202-00002/13
Substitució de ponents

12

Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00013/13
Debat de totalitat
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel GP VOX
Termini per a proposar compareixences

12
12
12

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre la moratòria en l’ús de les llançadores de projectils
viscoelàstics pel Cos de Mossos d’Esquadra
250-00227/13
Esmenes presentades

13

Proposta de resolució sobre la variant de les Preses
250-00232/13
Esmenes presentades

13

Proposta de resolució sobre els furts i robatoris als conreus de garrofa
250-00236/13
Esmenes presentades

14

Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió a la xarxa de telecomunicacions, de la fibra òptica i de la telefonia mòbil a les Terres de l’Ebre i de mesures
per a millorar les condicions per al teletreball en aquestes comarques
250-00245/13
Esmenes presentades

14

Proposta de resolució sobre l’ús del transport escolar com a línia regular de viatgers
250-00265/13
Esmenes presentades

15

Proposta de resolució sobre la ronda Sud a Granollers (carretera C-352)
250-00267/13
Esmenes presentades

15

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
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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

16

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

16

Proposta de resolució sobre la violència intrafamiliar
250-00286/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

17

Proposta de resolució sobre la protecció del delta de l’Ebre
250-00287/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

17

Proposta de resolució sobre la conservació del jaciment del Roser-Mujal, de Calella
250-00288/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

17

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

17

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

17

Proposta de resolució sobre la població del peix aranya a la Costa Brava centre
250-00291/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

18

Proposta de resolució sobre els aiguamolls de l’Empordà
250-00292/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

18

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

18

Proposta de resolució sobre la ressonància magnètica a l’Hospital Comarcal del
Pallars
250-00294/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

18

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

18

Proposta de resolució sobre el respecte dels drets lingüístics per part dels serveis
audiovisuals
250-00296/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

19

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

19

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

19

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
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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

19

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

20

Proposta de resolució sobre la creació del conservatori del litoral de Catalunya
250-00303/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

20

Proposta de resolució sobre el foment de l’acolliment familiar
250-00304/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

20

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

20

Proposta de resolució sobre l’energia nuclear
250-00307/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

20

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2021, sobre l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017
256-00008/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences

21

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
Esmenes presentades

21

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la fiscalitat a Catalunya
302-00035/13
Esmenes presentades

25

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la solitud i la indefensió de les
dones víctimes de violència masclista
302-00036/13
Esmenes presentades

26

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
Esmenes presentades

30

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva i la lluita contra la segregació escolar
302-00038/13
Esmenes presentades

32

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la gent jove
302-00039/13
Esmenes presentades

36

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat
302-00040/13
Esmenes presentades

38

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana
302-00041/13
Esmenes presentades
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4. Informació
4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior
sobre la manca d’actuació dels Mossos d’Esquadra davant de les agressions a l’estand de l’associació S’Ha Acabat emplaçat a la Universitat Autònoma de Barcelona
354-00052/13
Sol·licitud i tramitació

43

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els atacs a l’estand de l’associació S’Ha Acabat emplaçat a la Universitat
Autònoma de Barcelona
354-00055/13
Sol·licitud i tramitació

43

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera
de Drets Socials sobre les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació
amb relació a les contractacions i les possibles irregularitats del Consorci de Serveis Socials de Barcelona
354-00059/13
Sol·licitud i tramitació

43

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Administració de Seguretat
davant la Comissió d’Interior perquè presenti l’enquesta de victimització ciutadana
de la Direcció General d’Administració de Seguretat
356-00232/13
Sol·licitud

43

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Ni un Pam de Terra
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informin sobre l’ampliació
de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00258/13
Retirada de la sol·licitud

44

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Zeroport davant la
Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00259/13
Retirada de la sol·licitud

44

Sol·licitud de compareixença de Joan Uribe Vilarrodona, gerent del Consorci de
Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi
sobre les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació a les
contractacions i les possibles irregularitats del Consorci
356-00260/13
Sol·licitud

44

Sol·licitud de compareixença de Josep Pera Colomé, gerent del Consorci de Serveis
Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les
informacions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i les possibles irregularitats del Consorci
356-00261/13
Sol·licitud

44

Sol·licitud de compareixença de Ramón Lamiel Villaró, gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació a les
contractacions i les possibles irregularitats del Consorci
356-00262/13
Sol·licitud

45

Sol·licitud de compareixença de Neus Munté Fernández, exconsellera de Benestar
Social i Famílies i expresidenta del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i les possibles
irregularitats del Consorci
356-00263/13
Sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença d’Oriol Altisench i Barbeito, degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques
Digitals i Territori perquè informi sobre la proposta d’ampliació de l’aeroport de
Barcelona - el Prat
356-00266/13
Sol·licitud

45

Sol·licitud de compareixença d’una representació de La Gent del Fang davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la proposta d’ampliació
de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00267/13
Sol·licitud

45

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Veïns de Gavà
Mar davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00268/13
Sol·licitud

46

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Depana - Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè
informi sobre la proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00269/13
Sol·licitud

46

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Ni un Pam de Terra davant la
Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00270/13
Sol·licitud

46

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Cercle d’Economia davant la
Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00272/13
Sol·licitud

46

Sol·licitud de compareixença de Maurici Blancafort, coordinador de Som Base, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la soledat no desitjada i el
dret a l’acompanyament efectiu
356-00273/13
Sol·licitud

47

Sol·licitud de compareixença de Ramon Lamiel, exgerent del Consorci de Serveis
Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre els
procediments d’adjudicació en la contractació de serveis i els sobresous en el Consorci de Serveis Socials de Barcelona
356-00280/13
Sol·licitud

47

Sol·licitud de compareixença Josep Pera, exgerent del Consorci de Serveis Socials
de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre els procediments d’adjudicació en la contractació de serveis i els sobresous en el Consorci
de Serveis Socials de Barcelona
356-00281/13
Sol·licitud

47

Sol·licitud de compareixença de Joan Uribe Vilarrodona, gerent del Consorci de
Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi
sobre els procediments d’adjudicació en la contractació de serveis i els sobresous
en el Consorci de Serveis Socials de Barcelona
356-00282/13
Sol·licitud

47

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Ni un Pam de Terra davant la
Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre els efectes d’una
possible ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00283/13
Sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Zeroport davant la Comissió
de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre els efectes d’una possible ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00284/13
Sol·licitud

48

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre el balanç del 2021 del sector turístic
357-00077/13
Substanciació

48

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
Recurs d’inconstitucionalitat 2721/2021, interposat pel president del Govern de l’Estat, contra diversos articles de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral
381-00003/13
Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre la suspensió

Taula de contingut

48

7

Aquesta publicació és impresa en
paper ecològic (definició europea
ECF), en compliment del que
estableix la Resolució 124/III del
Parlament, sobre la utilització del
paper reciclat en el Parlament i en
els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.
Els documents publicats en el
Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya (BOPC) són una
reproducció fidel dels documents
originals presentats al Registre
General del Parlament.
La numeració del BOPC no està
necessàriament vinculada a una
sola data.
Imprès al Parlament
ISSN: 0213-7798
DL: B-20.066-1980
www.parlament.cat

BOPC 137
22 d’octubre de 2021

1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40.

Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03.

Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la garantia
d’unes condicions de competència equitatives per un transport aeri
sostenible
295-00021/13
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta
de directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es
modifica la Directiva 2003/87/CE, per la qual s’estableix un règim
per al comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle
a la Unió, la Decisió (UE) 2015/1814, relativa a l’establiment i el
funcionament d’una reserva d’estabilitat del mercat en el marc
del règim per al comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte
d’hivernacle a la Unió, i el Reglament (UE) 2015/757
295-00022/13
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica
la Directiva 2003/87/CE pel que fa a la contribució de l’aviació
a l’objectiu de la Unió de reduir les emissions en el conjunt de
l’economia i a l’aplicació adequada d’una mesura de mercat mundial
295-00023/13
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

1.40.03. Coneixements de les propostes
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta
de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es
modifica el Reglament (UE) 2018/841 pel que fa a l’àmbit d’aplicació,
la simplificació de les normes de compliment, l’establiment dels
objectius dels estats membres per al 2030 i el compromís amb la
consecució col·lectiva de la neutralitat climàtica per al 2035 en el
sector de l’ús de la terra, la silvicultura i l’agricultura, i el Reglament
(UE) 2018/1999 pel que fa a la millora del seguiment, la notificació, el
seguiment dels avenços i la revisió
295-00024/13
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix un
mecanisme d’ajust en frontera per carboni
295-00025/13
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
directiva del Consell per la qual es reestructura el règim de la Unió
d’imposició dels productes energètics i de l’electricitat (refosa)
295-00026/13
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’eficiència
energètica (versió refosa)
295-00027/13
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

1.40.03. Coneixements de les propostes
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta
de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la
implantació d’una infraestructura per als combustibles alternatius i
pel qual es deroga la Directiva 2014/94/UE del Parlament Europeu i
del Consell
295-00028/13
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica
la Directiva 2003/87/CE pel que fa a la notificació de compensacions
respecte a una mesura de mercat mundial per a operadors
d’aeronaus establerts a la Unió
295-00029/13
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta
de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’ús
de combustibles renovables i combustibles hipocarbònics en el
transport marítim i pel qual es modifica la Directiva 2009/16/CE
295-00030/13
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

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

1.40.03. Coneixements de les propostes
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els
treballadors del sector públic
202-00002/13
SUBSTITUCIÓ DE PONENTS

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 14 d’octubre de
2021, ha acordat de substituir un membre de la Ponència que ha d’elaborar la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
(tram. 202-00002/13).
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Cristina Casol Segués substitueix Glòria Freixa i Vilardell.
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2021
La secretària de la Comissió, Glòria Freixa i Vilardell; el president de la Comissió, Jordi Terrades Santacreu

Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00013/13
DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 15, tinguda el 20.10.2021, DSPC-P 25.
REBUIG DE L’ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL GP VOX

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 15, tinguda el 20.10.2021, DSPC-P 25.
TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 25.10.2021 al 29.10.2021).
Finiment del termini: 02.11.2021; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la moratòria en l’ús de les llançadores
de projectils viscoelàstics pel Cos de Mossos d’Esquadra
250-00227/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 19017 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 21.10.2021
GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI
DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 19017)

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

1. Revisar l’ús de les llançadores de projectils viscoelàstics (foam) per part de la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra d’acord amb les conclusions dels treballs de la Comissió d’Estudi sobre el model policial del Parlament de Catalunya.
Mantenint mentrestant el compliment de la Resolució 476/X del 2013 del Parlament,
que hauria de ser l’eix regulador de l’ordre públic fins que el Parlament dictamini
unes noves conclusions.
Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

2. En la utilització de les llançadores de 40 mm i dels seus projectils vetllar per
tal que únicament puguin disparar-se aquests projectils per sobre la cintura en els
casos que contempla el procediment intern de treball; hagin d’utilitzar-se amb l’autorització de la persona que exerceix el comandament del dispositiu en els casos que
contempla el procediment intern de treball, quedi perfectament registrada la traçabilitat del seu ús i sempre que sigui possible avisar la ciutadania abans de la seva
utilització.

Proposta de resolució sobre la variant de les Preses
250-00232/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 18977 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 21.10.2021
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 18977)

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

Impulsar la redacció del projecte constructiu de la variant de les Preses un cop
es disposi de l’aprovació definitiva de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental corresponent.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre els furts i robatoris als conreus de
garrofa
250-00236/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 19014 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 21.10.2021
GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI
DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 19014)

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

1. Reforçar el un pla per evitar, prevenir, promoure les denuncies i, en el cas que
es produeixin, perseguir els furts i robatoris a explotacions de cultiu de la garrofa.
Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

2. Continuar planificant dispositius d’agents rurals i policials per fer tasques de
prevenció de furts i robatoris en l’àmbit rural i la vigilància d’explotacions i d’establiments de compra de fruits secs en les zones del territori afectades per aquest
conflicte, per fer aquestes tasques de vigilància, inspecció i control d’explotacions i
d’establiments de compra de fruits secs.
Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació del punt 3

3. Continuar recollint les denúncies de furts i robatoris en les seves explotacions,
i continuar la campanya informativa entre els establiments de compra de fruits secs
de la necessitat de demanar la llicència d’explotació agrària per comprar els fruits
secs que arribin als seus establiments.

Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió a la xarxa
de telecomunicacions, de la fibra òptica i de la telefonia mòbil a les
Terres de l’Ebre i de mesures per a millorar les condicions per al
teletreball en aquestes comarques
250-00245/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 18978 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 21.10.2021
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 18978)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De refosa dels punts 1 i 4

Promoure el teletreball a Catalunya, així com fomentar els espais de cooperació
vinculats al teletreball (coworks, espais compartits...) que permeti la conciliació familiar, així com l’adaptació d’aquests espais a l’entorn rural (cowork rural).

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 5

Continuar desplegant el projecte d’extensió de la xarxa de fibra òptica de titularitat pública així com facilitar i afavorir una millora de la cobertura dels serveis de
telefonia Mòbil a tots els nuclis de població i a totes les zones d’activitat econòmica
de Catalunya. Així mateix, treballar mecanismes de col·laboració amb els operadors
per millorar la cobertura i qualitat d’aquest servei al territori.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació del punt 6

Continuar amb la redacció i aprovar, de manera consensuada i acordada amb el
territori, del Pla de mobilitat de les Terres de l’Ebre.

Proposta de resolució sobre l’ús del transport escolar com a línia
regular de viatgers
250-00265/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 18979 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 21.10.2021
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 18979)

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

Continuar estudiant amb els consells comarcals, la viabilitat legal i tècnica,
en municipis de zones despoblades del principat amb baixa població, d’utilitzar el
transport escolar (seguint allò establert en la normativa vigent) com a línia regular.

Proposta de resolució sobre la ronda Sud a Granollers (carretera
C-352)
250-00267/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 18967 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 21.10.2021
GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI
DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 18967)

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

1. Avaluar els efectes i les implicacions de la prohibició de pas de vehicles pesants
i els de mercaderies perilloses pel tram central i urbà de la Ronda Sud de Granollers C-352 i per la carretera BP-5002, entre la carretera Interpolar C-35 i la Ronda
Sud C-352, amb l’objectiu d’aplicar una proposta de desviació d’aquest trànsit per
vies alternatives, preferentment per l’AP7, actualment sense peatge de pagament.

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

2. Una vegada pugui ser aplicada aquesta desviació de trànsit de vehicles pesants
i mercaderies perilloses, prendre les mesures oportunes per al compliment de la restricció.
Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació del punt 3

3. Continuar amb l’anàlisi i estudi de la nova mobilitat per a establir, en cas que
es consideri necessari, les mesures per minimitzar l’impacte en la qualitat ambiental
(acústica i atmosfèrica) en les noves construccions i en les existents d’aquesta zona.

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 JxCat (reg. 18789).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 10:30 h.

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 JxCat (reg. 18790).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 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 JxCat (reg. 18791).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 18792).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 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 JxCat (reg. 18793).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 18794).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 10:30 h.

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 JxCat (reg. 18795).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 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 JxCat (reg. 18796).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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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 JxCat (reg. 18797).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 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 JxCat (reg. 18798).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 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 JxCat (reg. 18799).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 10:30 h.

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 JxCat (reg. 18800).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 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 JxCat (reg. 18801).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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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 JxCat (reg. 18802).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 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 JxCat (reg. 18803).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 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 JxCat (reg. 18804).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 10:30 h.

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 JxCat (reg. 18805).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 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 JxCat (reg. 18806).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 10:30 h.
3.10.25. Propostes de resolució
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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 JxCat (reg. 18807).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 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 JxCat (reg. 18808).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el foment de l’acolliment familiar
250-00304/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 18809).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 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 JxCat (reg. 18810).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 18811).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 27.10.2021; 10:30 h.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2021, sobre
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, corresponent a
l’exercici del 2017
256-00008/13
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 18812).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.10.2021; 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
ESMENES PRESENTADES
Reg. 18592; 18612; 18640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2021
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 18592)

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
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’exercici de la competència de la seguretat pública (tram. 302-00034/13).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1

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 garantir la prestació d’aquest servei essencial de conformitat amb l’ordenament
democràtic vigent, raó per la qual disposa de la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra com a instrument principal per garantir el manteniment de la seguretat
pública en l’àmbit de la seva Jurisdicció.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5

5. Garantir la protecció dels drets professionals dels agents de la Policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra. 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 de grups vinculats a
determinades formacions polítiques.
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió i modificació del punt 6

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
transmetre, per part del Govern, una sensació de dubte sobre la seva professionalitat i el 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.
Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió i modificació del punt 7

7. Analitzar i revisar les mesures de prevenció i control deis 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, en col·laboració amb els ajuntaments, 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.
Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 8

8. Tramitar en temps i forma, d’acord amb al procediment administratiu corresponent, les actes que aixequen els agents de policia en l’exercici de les seves funcions, obrint els expedients corresponents.
Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 8 bis

8 bis. Obrir una investigació interna al si del Departament d’Interior per conèixer el grau de tramitació de les actes aixecades pels agents de policia i l’obertura
dels corresponents expedients.
Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 10

10. El Parlament de Catalunya reprova l’actuació negligent, per part del Departament d’Interior i, particularment, de la Direcció General d’Administració de Seguretat, durant la XII Legislatura, en relació amb els informes policials del Cos de
Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Barcelona respecte a les manifestacions i talls diaris a la Avinguda Meridiana de Barcelona, on es van generar perjudicis a veïns i comerciants, existint alternatives que permetien conciliar el dret a la
manifestació i a la mobilitat.
Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, diputat GP PSCUnits
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GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 18612)

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan
las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
l’exercici de la competència de la seguretat pública (tram. 302-00034/13).
Enmienda 1
GP de VOX en Cataluña
De supresión y adición del punto 10

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 i l’Avinguda de Roma en Tarragona, des de fa gairebé dos anys, i limitar les
reunions i concentracions convocades en aquesta via principal de la ciutat aquestes
vies principals de les ciutats de Barcelona i Tarragona 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 aquestes artèries urbanes.
Palacio del Parlamento, 18 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto;
Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI
DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 18640)

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
l’exercici de la competència de la seguretat pública (tram. 302-00034/13).
Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició del punt 1

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 exercirà les plenes competències en seguretat reconegudes per l’Estatut de Catalunya i
reflectides en la llei de la Policia 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 a instrument principal
a policia integral del nostre país per garantir el manteniment de la seguretat pública
en l’àmbit de la seva Jurisdicció.
Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya rebutja la situació de tensió que es va viure el darrer 6 d’octubre del 2021 al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona i lamenta la instrumentalització ideològica que es fa dels campus universitaris per part
d’alguns partits, que invisibilitza l’activitat acadèmica i investigadora que duen a
terme les universitats.
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
D’addició del punt 4

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
que, d’acord amb l’anàlisi de les necessitats i les dotacions pressupostàries s’ha valorat son 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.
Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió del punt 6

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.
Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició del punt 7

7. Com es fa de manera sistemàtica en totes les actuacions policials, Aanalitzar
i revisar les mesures de prevenció i control dels desordres públics, actes vandàlics,
gestió de l’ordre públic 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 adequar
la presència policial i millorar la continuar treballant en coordinació amb altres
Forces i Cossos de Seguretat, especialment la Guàrdia Urbana de Barcelona i altres
policies locals d’arreu de Catalunya, i amb tots els serveis d’emergències. Continuar
treballant per 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 exigides necessàries per evitar el descontrol sanitari, i valorar 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.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la fiscalitat a
Catalunya
302-00035/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 18420; 18629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2021
GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 18420)

A la Mesa del Parlament

David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup
Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre la fiscalitat a Catalunya (tram. 302-00035/13).
Esmena 1
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un punt 3

3. Presentar, abans de final d’any, una proposta de nou model de finançament
per a Catalunya, que permeti la negociació d’un acord de finançament amb l’Administració General de l’Estat i que millori els mecanismes de cooperació interinstitucional.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 18629)

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la
fiscalitat a Catalunya (tram. 302-00035/13).
Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou punt 3

3. El Parlament de Catalunya reprova i rebutja la decisió del Tribunal de Cuentas
sobre els avals del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya.
Denunciant-la com una decisió que ignora la plena vigència del Decret 15/2021, la
legalitat del qual ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries, per a tal
de poder expropiar a 34 servidores i servidors públics per motius purament polítics.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la solitud i la
indefensió de les dones víctimes de violència masclista
302-00036/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 18633; 18634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2021
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 18633)

A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre la solitud i la indefensió de les dones víctimes de violència masclista (tram. 302-00036/13).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició

3. [...] i que sigui considerat una eina d’avaluació per als jutjats, sempre d’acord
amb el que estableixi la Llei d’Enjudiciament Criminal, amb la mateixa importància
que té el test de risc que es fa a comissaries. [...]
Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió i addició

9. Fer un estudi, de caràcter exclusivament estadístic, 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 la freqüència amb què els òrgans judicials amb seu a Catalunya atorguen les ordres de protecció, en el marc d’un escrupolós respecte per la seva independència en l’exercici de
les funcions que la Constitució els ha encomanat.
Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició

11. [...] per a les dones víctimes de violència masclista i els agressors. Garantir
que aquests espais estiguin ben senyalitzats i que el personal d’administració i serveis a càrrec dels edificis judicials vetlli perquè siguin utilitzats per les dones que hi
tinguin dret.
Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició

12. [...] Començar pels jutjats de Martorell, Sabadell i Rubí, que són els que es
troben en pitjor estat, i abordar ràpidament una renovació general de tots els edificis judicials que els condicioni i els dignifiqui, ja que arrosseguen greus deficiències
arran de les dècades de mal manteniment per part de la Generalitat de Catalunya.
Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició

13. Sol·licitar un informe, de caràcter exclusivament estadístic, a fiscalia per tenir
la xifra de en quantes condemnes s’han suspès la pena privativa de llibertat i quantes polseres per als maltractadors s’han concedit en els darrers dos anys, en el marc
d’un escrupolós respecte per la seva independència en l’exercici de les funcions que
la Constitució li ha encomanat.
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició

14. Elaborar un informe, de caràcter exclusivament estadístic, per determinar l’ús
escàs de les polseres per maltractadors i valorar tot allò que hi tingui relació dins
les competències de la Generalitat pel que fa al seu incrementar-ne l’ús i, en cas que
sigui un problema pressupostari, augmentar-ne la dotació.
Esmena 7
GP de Ciutadans
De supressió

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, 18 d’octubre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI
DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 18634)

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
la solitud i la indefensió de les dones víctimes de violència masclista (tram. 30200036/13).
Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1

1. Ampliar i consolidar els serveis de la xarxa d’atenció i recuperació integral a
les dones que pateixen violència masclista, incloent l’atenció d’urgència, i enfortiment de la coordinació del circuit amb els ens locals, garantint l’equitat territorial i
des d’una perspectiva comunitària.
Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2. Proporcionar una 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 de l’administració de justícia i de l’àmbit de l’execució penal, personal
d’ensenyament [...]
Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 3

3. Millorar les eines de valoració de risc de a les dones víctimes de violència masclista tal com contempla la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la
Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, en l’article 17,
i assegurar que cada servei que intervé compleixi les seves obligacions i funcions
específiques en cada cas.
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Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6

6. Continuar garantint a la dona víctima de violència masclista que tant a les
comissaries de mossos d’esquadra com de policia local, tingui el dret a 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 comissaries mitjans telemàtics suficients perquè, en cas que l’advocat/a 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 ei contacte presencial amb l’advocat/a
d’ofici no podrà excedir les 3 hores.
Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 9

9. Disposar d’un estudis perquè sobre les ordres de protecció i els drets de les
dones que han patit violència masclista a Catalunya, i analitzar els obstacles per a
una efectiva protecció que també tingui en compte l’efecte de l’eina de valoració de
risc en l’atorgament d’aquestes ordres.
Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 10

10. Revisar els indicadors de valoració de risc de les comissaries i incloure-hi la
violència psicològica, la sexual i l’econòmica.
Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 12

12. Fer noves instal·lacions, remodelacions i realitzar les tasques de manteniment necessàries, segons disponibilitat pressupostària, per a tots els jutjats que encara no compleixen les condicions adequades per preservar la intimitat i la dignitat
de les víctimes.
Esmena 8
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt bis després del punt 12

12 bis. Sol·licitar a l’Estat la revisió i la millora del model de finançament de
l’Administració de justícia de Catalunya; la transferència de les taxes judicials recaptades a Catalunya, vinculades per la Llei de l’Estat 10/2012, del 20 de novembre,
per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de justícia, a
l’assistència jurídica gratuïta; la gestió de les consignacions judicials fetes a Catalunya; la revisió dels mòduls del 1996, i el finançament de la despesa recurrent per
la creació de nous jutjats.
Esmena 9
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 14

14. Instar l’estat espanyol a 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.
Esmena 10
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 15

15. Comunicar a les víctimes els canvis en la situació penitenciària de la persona
agressora i garantir que a les dones víctimes de violència masclista se’ls faci un se3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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guiment del cas i una valoració del risc i se’ls ofereixi també un sistema de protecció
quan els maltractadors surten de la presó en els casos de risc més elevats.
Esmena 11
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 17

17. Actualitzar el Protocol marc per a l’abordatge de les violències masclistes
amb l’objectiu d’harmonitzar tots els plans i protocols departamentals i sectorials,
així com el protocol de feminicidis i els protocols de mutilació genital femenina i matrimonis forçats, tot això 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 amb la CNVM, com a
òrgan màxim de la coordinació de les polítiques per a l’abordatge de les violències
masclistes.
Esmena 12
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 19

19. Impulsar la formació de referents territorials per a l’atenció a les víctimes de
violència sexual i valorar l’extensió del model de l’Hospital CIínic de Barcelona a
un hospital de cada regió sanitària de Catalunya a partir de la definició del nou model d’abordatge de les violències sexuals a Catalunya que consta al Pla de Govern
i de l’Estratègia d’atenció a la salut de les dones que pateixen o han patit violència
sexual.
Esmena 13
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 20

20. Estudiar amb professionals de la salut i garantir el tractament a les dones
víctimes de violència masclista que pateixen disfunció post-traumàtica amb els professionals de salut i la xarxa especialitzada.
Esmena 14
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 21

21. Iniciar l’elaboració d’un nou mapa de recursos per l’atenció a les dones víctimes de violències masclistes més clar i intuïtiu que l’actual, tenint sempre en compte
les qüestions de seguretat.
Esmena 15
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 22

22. Augmentar els serveis d’acollida i recuperació per tal de que les dones disposin de més serveis arreu del país. Aquestes 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.
Esmena 16
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 23

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’abriI, 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. I instar l’estat espanyol a no demorar més l’existència d’un marc
que estigui alineat amb el Conveni d’Istanbul i la recomanació 35 de la CEDAW,
així com amb l’informe aprovat la recentment pel Parlament Europeu per àmplia
majoria. Cal que l’estat espanyol abandoni un enfocament que limita la violència de
Fascicle segon
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gènere en l’àmbit de la parella o exparella, com ha fet Catalunya amb un marc més
ampli de violències masclistes.
Esmena 17
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt després del punt 23

24. Reclamar a l’estat que superi el marc conceptual actual del Pacte contra la
Violència de Gènere amb un sistema de finançament just, que tingui en compte que
les competències en atenció i recuperació de les dones en situació de violència masclista són dels diferents territoris i aquest finançament ha de ser més sostenible i ha
de permetre desenvolupar projectes més transformadors.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’arrelament a
Catalunya de la narcoeconomia de la marihuana i de la criminalitat
associada
302-00037/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 18588; 18642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2021
GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU
CICLE PER GUANYAR (REG. 18588)

A la Mesa del Parlament

Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre l’arrelament a Catalunya de la narcoeconomia de la
marihuana i de la criminalitat associada (tram. 302-00037/13).
Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició

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.
17. Treballar per la despenalització del cultiu i la tinença personal i col·lectiva
i regular l’activitat dels clubs socials de cannabis. Treballar per tal que les institucions garanteixin la seguretat de les persones consumidores, el control de la producció, distribució i consum acabant així amb les màfies i el mercat il·legal.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Xavier Pellicer Pareja, diputat, GP CUP-NCG

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI
DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 18642)

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’arrelament a Catalunya de la narcoeconomia de la marihuana i de la criminalitat associada (tram. 302-00037/13).
Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1

1. Que el conreu i tràfic de la marihuana ha experimentat un creixement exponencial a Catalunya al llarg dels darrers anys, vinculat a organitzacions criminals,
convertint el nostre país en un dels principals territoris productors i exportadors de
marihuana en el context europeu.
Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

4. Que l’activitat de conreu i tràfic de marihuana s’ha estès amb diferent intensitat arreu de Catalunya, vinculat a organitzacions criminals, 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.
Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5

5. Que aquest fenòmen afecta transversalment a molts barris i àrees residencials
dels nostres municipis 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’aquesta 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.
Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 8

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, evitant debats partidistes i afrontant la problemàtica d’aquest crim organitzat i màfies amb rigor.
Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 14

14. Incrementar la presència de la policia a tots els barris i zones residencials
afectades per les ocupacions relacionades amb les màfies associades al el conreu i
tràfic de la marihuana 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 generant un problema de seguretat, 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.
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Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 16

16. Prestar atenció al risc de corrupció d’autoritats, funcionaris, empresaris o
altres col·lectius per part dels grups criminals organitzats i actuar amb celeritat i
fermesa davant qualsevol indici, d’acord amb els procediments legalment establerts.
Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 17

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 i vinculada a organitzacions criminals, així
com estudiar les experiències de regularització realitzades en altres països respecte
el consum de la marihuana i de l’autocultiu i els seus efectes al voltant de la criminalitat associada a les organitzacions criminals.
Esmena 8
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 18

18.Vetllar en tot moment per mantenir i continuar enfortint la col·laboració i cooperació entre els diferents cossos policials i entre aquests i les autoritats judicials,
com a element bàsic per guanyar eficàcia i eficiència davant el crim organitzat.
Esmena 9
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 19

19. Continuar mantenint, en tot moment, un contacte estret amb els Ajuntaments
per tal de coordinar les accions pertinents, fent ús a través de les Juntes locals de
seguretat com a punt de trobada entre autoritats polítiques i policials.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’escola
inclusiva i la lluita contra la segregació escolar
302-00038/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 18404; 18594; 18632; 18641 i 18742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
19.10.2021 i Presidència del Parlament, 20.10.2021
GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 18404)

A la Mesa del Parlament

Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup
Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva i la lluita contra la segregació escolar
(tram. 302-00038/13).
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Esmena 1
GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 1

Orientar la reforma curricular de totes les etapes educatives per a que inclogui
els sabers de la cura i el treball així com els valors de la ciutadania democràtica i
crítica
Esmena 2
GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 2

2. Augmentar la dotació de recursos destinats a la formació de professorat, edició de materials, recerca i innovació, per augmentar l’ús social del català en el marc
del multilingüisme actual de la nostra societat i incorporar la recomanació del Consell de 22 de maig de 2019 relativa a un enfoc global de l’ensenyament i l’aprenentatge d’idiomes (2019/C189/03)
Esmena 3
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt 6 bis

Promoure un Acord de recol·locació dels treballadors i treballadores dels centres
privats que rescindeixin el concert educatiu atès el context de baixada demogràfica
i potenciació de la xarxa pública.
Esmena 4
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt 10

Presentar un Pla de construcció i reforma d’edificis escolars que incorporin les
funcionalitats per a una pedagogia i una organització escolar no escolàstica i amb
atenció als patis, que resulten especialment intrasegregadors entre nens i nenes.
Que contempli mecanismes per garantir l’autoconsum, la sostenibilitat i eficiència
energètica.
Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 18594)

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva i la lluita contra la segregació
escolar (tram. 302-00038/13).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Garantir la llengua catalana com llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en el sistema educatiu, tal i com estableix el títol II «Del règim
lingüístic del sistema educatiu de Catalunya» de la Llei 12/2009 d’educació.
Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. No renovació dels concerts amb les escoles elitistes, discriminatòries i excloents amb les diversitats i que segreguen per sexe. Prohibir i eliminar el pagament
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obligat o encobert de quotes en els centres concertats, garantint el finançament necessari a tal efecte, en el marc del Pacte contra la Segregació.
Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 7

7. Garantir plaça pública i gratuïta a tot l’alumnat que la sol·liciti en l’etapa escolar de 0-3 anys, posant a disposició els recursos necessaris a tal efecte en el proper
exercici pressupostari. Emprendre les accions necessàries i assegurar els recursos
suficients per garantir a tot l’alumnat que la sol·liciti plaça de P2 en centres de titularitat pública, municipals o del Departament d’Educació.
Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 18632)

A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’escola
inclusiva i la lluita contra la segregació escolar (tram. 302-00038/13).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició

2. Fomentar l’ús social de la llengua catalana, la llengua castellana i la llengua
aranesa en l’àmbit escolar.
Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació

3. Implantar el trilingüisme a l’ensenyament no universitari, de tal manera que
cap de les tres llengües (català, castellà i anglès) tingui una presència menor en el
temps lectiu del 25%.
Esmena 3
GP de Ciutadans
De supressió

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 docents.
Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició

4 bis. Fomentar la transparència i contrastabilitat dels conceptes inclosos en les
quotes, si és que n’hi ha, dels centres concertats.
Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació i supressió

7. Garantir plaça pública finançada amb fons públics i gratuïta per a tot l’alumnat
que la sol·liciti en l’etapa escolar de 0-3 anys, tant en el sector públic (de titularitat
d’ens locals o del propi Departament d’Educació) com en el sector privat, l’existència del qual és imprescindible de cara a garantir la llibertat d’elecció dels pares i
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mares. Garantir a tot l’alumnat que la sol·liciti plaça de P2 en centres de titularitat
pública, municipals o del Departament d’Educació.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI
DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 18641 I 18742)

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’escola inclusiva i la lluita contra la segregació escolar (tram. 302-00038/13).
Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al punt 4

4. No renovació dels concerts amb les escoles que segreguen per sexe i desplegament del decret d’admissió de l’alumnat per tal de fer un repartiment equilibrat entre
tots els centres finançats amb fons públics, de manera que les quotes no suposin un
impediment d’accés a l’educació per a cap infant.
Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al punt 5

5. Proveir els centres del servei d’educació de Catalunya amb tots els recursos de
professorat i educatius necessaris, amb el corresponent increment en el proper exercici pressupostari, per a garantir-hi la inclusió, d’acord amb els objectius i criteris
del Decret sobre l’Escola Inclusiva.
Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al punt 6

6. Garantir a tot l’alumnat, que així ho sol·liciti, plaça en un centre de titularitat
pública en el seu entorn de proximitat. Evitar el tancament de grups públics de P3 i
P4, aplicant reduccions de ràtios per evitar sobreoferta, amb el conseqüent augment
de recursos de professorat que suposa la reducció de ràtios.
Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al punt 7

7. Assegurar una plaça sostinguda amb fons públics o subvencionada a tot
l’alumnat en l’etapa escolar de 2 a 3 anys (I2), estenent progressivament la gratuïtat
dels nivells I0 i I1 de l’educació infantil de primer cicle, d’acord amb la disponibilitat pressupostària.
Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 8

8. Garantir l’accés universal de l’alumnat al servei de menjador escolar recuperant progressivament el servei de menjador a tots els instituts, sense exclusions per
raons econòmiques i sense discriminacions per raons de diversitat, amb els suports
escaients per a garantir-ne la inclusió.
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Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació al punt 9

9. Garantir l’accés universal de l’alumnat a les activitats extraescolars organitzades dins del marc dels Plans Educatius d’Entorn i a aquelles activitats organitzades pels propis centres dins del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives, sense
exclusions per raons econòmiques i sense discriminacions per raons de diversitat i
amb la col·laboració dels ajuntaments i altres institucions que tenen competències
en aquest àmbit.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la
gent jove
302-00039/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 18595; 18631; 18638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2021
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 18595)

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, portaveu, David González Chanca, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent
a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la gent jove (tram. 302-00039/13).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 10

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 mitjançant la creació d’una campanya de conscienciació, sensibilització, formació i promoció de la salut mental i erradicació dels estigmes socials.
Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; David González Chanca, diputat, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 18631)

A la Mesa del Parlament

Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre la situació de la gent jove (tram. 302-00039/13).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i supressió

4. [...] En aquest sentit, condemna l’estigmatització feta contra el jovent, l’ús partidista dels aldarulls l’esperonament que alguns partits polítics i responsables de les
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administracions públiques fan al jovent perquè promoguin aldarulls i la criminalització de col·lectius de migrats.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 18638)

A la Mesa del Parlament

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 estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la
situació de la gent jove (tram. 302-00039/13).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 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 monogràfic, de forma
urgent, 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.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició al punt 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 i d’altres formes d’organització i de mobilització juvenil col·lectiva, 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.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 9

Impulsar el Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2023 fent especial èmfasi en les actuacions en joves i oci nocturn potenciant i reforçant la vessant
preventiva i d’acció comunitària.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 12.a

Promoure una eina que centralitzi totes les informacions referents a les practiques laborals per a joves, en coordinació amb els Departaments d’Empresa i
Treball, Recerca i Universitats i Educació i liderada pel Departament de Drets
Socials.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 16

En el marc de la integració tarifària del transport públic de tot Catalunya, establir una política de preus per a la gent jove que sigui comuna per a tot el territori.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat
302-00040/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 18630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2021
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 18630)

A la Mesa del Parlamento

Ignacio Martín Blanco, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre la seguretat (tram. 302-00040/13).
Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificación

Primera. Que en la próxima reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña se
proponga al Gobierno de España la ampliación de la plantilla del Cuerpo de Mossos d’Esquadra con el objetivo de alcanzar el número de 25.000 agentes disponibles
a partir del verano de 2024.
Enmienda 2
GP de Ciutadans
De modificación

Segunda. Que el Departamento de Interior incluya en el Plan General de Seguridad de Cataluña 2021-2024 las medidas adecuadas para enfrentarse eficazmente a
las nuevas formas de delincuencia organizada, en especial las relacionadas con las
nuevas tecnologías, y evitar y perseguir la violencia callejera, sea cual sea su origen.
Enmienda 3
GP de Ciutadans
De modificación

Tercera. Que el Gobierno de la Generalitat solicite al Gobierno de España la
revisión de las medidas legislativas que eviten el aumento de la actividad delictiva y
penalicen adecuadamente a los delincuentes reincidentes.
Enmienda 4
GP de Ciutadans
De modificación

Quinta. Que el Gobierno de la Generalitat inste al Gobierno de la Nación a
plantear a las Cortes Generales las reformas legislativas necesarias para luchar
eficazmente contra los delitos de allanamiento y usurpación, proporcionando a los
jueces y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las herramientas adecuadas para que
los okupas sean desalojados de inmediato.
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Enmienda 5
GP de Ciutadans
De modificación

Decimoprimera. Que el Departamento de Interior realice los trámites pertinentes para que, en consonancia con el aumento de plantilla que se requiere para el
desempeño eficaz de las funciones de seguridad pública encomendadas al Cuerpo
de Mossos d’Esquadra, se aumente la plantilla asignada a la Brigada Móvil (BRIMO) y a las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO), con la finalidad de
poder establecer los horarios y los turnos que permitan el adecuado descanso y rotación de los agentes asignados al mantenimiento del orden público.
Enmienda 6
GP de Ciutadans
De modificación

Decimosegunda. Que el Departamento de Interior mejore la formación, dotación policial y medios materiales de los agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra.
Enmienda 7
GP de Ciutadans
De supresión

Decimotercera. Que la Consejería de Interior establezca horarios y turnos que
permitan el debido descanso y rotación de los agentes de la BRIMO.
Palacio del Parlamento, 18 de octubre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat
ciutadana
302-00041/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 18491; 18590; 18593; 18637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.10.2021
GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 18491)

A la Mesa del Parlament

Joan Garriga Doménech, portaveu, Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt,
Sergio Macián de Greef, diputat del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana (tram. 302-00041/13).
Esmena 1
GP de VOX en Cataluña
D’addició

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 i la resta de
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. En aquest sentit, el Parlament els encoratja
a continuar treballant amb la mateixa professionalitat, dedicació i entrega com ho
han fet fins ara.
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Esmena 2
GP de VOX en Cataluña
D’addició

5. Insta el Govern de la Generalitat a:
a) Donar suport als membres del Cos de Mossos d’Esquadra i policies locals i
a la resta de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat 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.
Esmena 3
GP de VOX en Cataluña
D’addició

5. Insta el Govern de la Generalitat a:
e) Millorar la col·laboració i la coordinació del Cos de Mossos d’Esquadra amb
les policies locals i Cossos de Seguretat de l’Estat, 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.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt;
Sergio Macián de Greef, diputat, GP VOX

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 18590)

A la Mesa del Parlamento

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Govern sobre la seguretat ciutadana (tram. 302-00041/13).
Enmienda 1
GP de VOX en Cataluña
De supresión

5. Insta el Govern de la Generalitat a:
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.
Palacio del Parlamento, 18 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto;
Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 18593)

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 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana (tram. 30200041/13).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5.e

5.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 aquells ajuntaments que ho sol·licitin.
Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI
DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 18637)

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana (tram. 302-00041/13).
Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra c

c) Reconèixer el dret, i d’acord amb aquest, garantir que els membres del Cos
de Mossos d’Esquadra que hagin patit lesions o hagin estat víctimes de perjudicis
produïts en actes de servei, tinguin la seva indemnització i cobertura en el mínim
temps possible avançant aquesta indemnització a l’execució judicial de la compensació des de la declaració d insolvència de la persona condemnada a satisfer la indemnització.
Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra d

d) Reforçar la resposta policial davant aldarulls, actuacions violentes i incíviques, com els botellots de les darrers setmanes a Barcelona i arreu del territori amb
mesures preventives com per exemple de tipus sanitàries, per informar dels riscos
per a la salut, o de tipus educatiu, per reflexionar sobre la alternatives als models
d’oci.
Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra i

i) Plantejar al govern d’Espanya les modificacions legislatives oportunes per a
garantir els agents del Cos de Mossos d’Esquadra el dret a la jubilació anticipada,
equiparant, en aquest sentit, la policia de la Generalitat als drets que ja gaudeixen
els membres del CNP i l’ertzaina.
Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra m

m) Realitzar una avaluació de riscos laborals de les funcions operatives de la
PG-ME en la que s’incloguin també 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.
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra n

n) Avaluar les mesures organitzatives i en matèria de riscos laborals necessàries
per garantir la custòdia de les intervencions de marihuana i evitar riscos per a la
salut als membres del Cos de Mossos d’Esquadra mentre estiguin dipositades a les
comissaries.
Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra o

o) Estudiar l’aplicació del canvi de la defensa jurídica dels agents del Cos de
Mossos d’Esquadra per evitar cap perjudici als seus membres, tal i com és el compromís realitzat en el marc del Consell de la Policia.
Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra p

p) Seguir garantint les pòlisses d’assegurança dels vehicles policials del Cos de
Mossos d’Esquadra amb la cobertura de la defensa jurídica, i les prestacions per
incapacitat permanent o mort dels funcionaris membres del Cos de Mossos d’Esquadra.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb
el conseller d’Interior sobre la manca d’actuació dels Mossos
d’Esquadra davant de les agressions a l’estand de l’associació S’Ha
Acabat emplaçat a la Universitat Autònoma de Barcelona
354-00052/13
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Sergio Macián de Greef, del GP VOX (reg. 17395).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 21.10.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre els atacs a l’estand de l’associació S’Ha
Acabat emplaçat a la Universitat Autònoma de Barcelona
354-00055/13
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 17427).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 21.10.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb
la consellera de Drets Socials sobre les informacions aparegudes
en els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i les
possibles irregularitats del Consorci de Serveis Socials de Barcelona
354-00059/13
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 18119).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 19.10.2021.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Administració
de Seguretat davant la Comissió d’Interior perquè presenti l’enquesta
de victimització ciutadana de la Direcció General d’Administració de
Seguretat
356-00232/13
SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 17429).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 21.10.2021.
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Ni
un Pam de Terra davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
perquè informin sobre l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00258/13
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Comunicació de la retirada: Montserrat Vinyets Pagès, del GP CUP-NCG (reg.
18306).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 19.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació
Zeroport davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè
informi sobre l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00259/13
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Comunicació de la retirada: Montserrat Vinyets Pagès, del GP CUP-NCG (reg.
18306).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 19.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de Joan Uribe Vilarrodona, gerent del
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de
Drets Socials perquè informi sobre les informacions aparegudes en
els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i les
possibles irregularitats del Consorci
356-00260/13
SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 18120).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 19.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de Josep Pera Colomé, gerent del
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de
Drets Socials perquè informi sobre les informacions aparegudes en
els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i les
possibles irregularitats del Consorci
356-00261/13
SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 18121).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 19.10.2021.
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Sol·licitud de compareixença de Ramón Lamiel Villaró, gerent del
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de
Drets Socials perquè informi sobre les informacions aparegudes en
els mitjans de comunicació amb relació a les contractacions i les
possibles irregularitats del Consorci
356-00262/13
SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 18122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 19.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de Neus Munté Fernández, exconsellera
de Benestar Social i Famílies i expresidenta del Consorci de
Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets Socials
perquè informi sobre les informacions aparegudes en els mitjans
de comunicació amb relació a les contractacions i les possibles
irregularitats del Consorci
356-00263/13
SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 18149).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 19.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Altisench i Barbeito, degà del
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, davant
la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la
proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00266/13
SOL·LICITUD

Presentació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP ECP (reg.
18236).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 19.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de La Gent del
Fang davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè
informi sobre la proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el
Prat
356-00267/13
SOL·LICITUD

Presentació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP ECP (reg.
18237).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 19.10.2021.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació
de Veïns de Gavà Mar davant la Comissió de Polítiques Digitals i
Territori perquè informi sobre la proposta d’ampliació de l’aeroport
de Barcelona - el Prat
356-00268/13
SOL·LICITUD

Presentació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP ECP (reg.
18238).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 19.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Depana Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural davant la Comissió
de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la proposta
d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00269/13
SOL·LICITUD

Presentació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP ECP (reg.
18239).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 19.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Ni un Pam de
Terra davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè
informi sobre la proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona - el
Prat
356-00270/13
SOL·LICITUD

Presentació: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat del GP ECP (reg.
18240).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 19.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Cercle
d’Economia davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
perquè informi sobre la proposta d’ampliació de l’aeroport de
Barcelona - el Prat
356-00272/13
SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Terrades Santacreu, del GP PSC-Units (reg. 18251).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 19.10.2021.
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Sol·licitud de compareixença de Maurici Blancafort, coordinador de
Som Base, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre
la soledat no desitjada i el dret a l’acompanyament efectiu
356-00273/13
SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Roquer i Padrosa, del GP JxCat, Bartomeu Compte Masmitjà,
del GP ERC (reg. 18309).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 19.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Lamiel, exgerent del Consorci
de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets
Socials perquè informi sobre els procediments d’adjudicació en la
contractació de serveis i els sobresous en el Consorci de Serveis
Socials de Barcelona
356-00280/13
SOL·LICITUD

Presentació: Joan García González, del GP Cs (reg. 18393).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 19.10.2021.

Sol·licitud de compareixença Josep Pera, exgerent del Consorci
de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de Drets
Socials perquè informi sobre els procediments d’adjudicació en la
contractació de serveis i els sobresous en el Consorci de Serveis
Socials de Barcelona
356-00281/13
SOL·LICITUD

Presentació: Joan García González, del GP Cs (reg. 18394).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 19.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de Joan Uribe Vilarrodona, gerent del
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de
Drets Socials perquè informi sobre els procediments d’adjudicació en
la contractació de serveis i els sobresous en el Consorci de Serveis
Socials de Barcelona
356-00282/13
SOL·LICITUD

Presentació: Joan García González, del GP Cs (reg. 18395).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 19.10.2021.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Ni un Pam de
Terra davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè
informi sobre els efectes d’una possible ampliació de l’aeroport de
Barcelona - el Prat
356-00283/13
SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Vinyets Pagès, del GP CUP-NCG (reg. 18468).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 19.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Zeroport davant
la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre els
efectes d’una possible ampliació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
356-00284/13
SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Vinyets Pagès, del GP CUP-NCG (reg. 18469).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 19.10.2021.

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

Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional
davant la Comissió d’Empresa i Treball per a informar sobre el balanç
del 2021 del sector turístic
357-00077/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el
14.10.2021, DSPC-C 89.

4.87.

Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10.

Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2721/2021, interposat pel president del
Govern de l’Estat, contra diversos articles de la Llei 8/2020, del 30 de
juliol, de protecció i ordenació del litoral
381-00003/13
INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ
Reg. 16192 / Coneixement: Mesa del Parlament, 05.10.2021

Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don
Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol
Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña
María Luisa Balaguer Callejón.
4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el registro general de este tribunal el 4 de
mayo de 2021, el abogado del Estado, en representación del presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 20.1 b) y 30 d) de
la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de ordenación del litoral,
que atribuyen a los ayuntamientos catalanes la competencia para otorgar autorizaciones para actividades previstas por los planes de uso del litoral y de las playas. Según el recurso, esta habilitación vulnera los artículos 132.2 y 149.1.23 de la Constitución, el artículo 115 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, y el artículo 149.3
b) del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que atribuye a la comunidad autónoma
competencia exclusivamente sobre la «gestión» de los títulos de ocupación y uso del
dominio público marítimo terrestre. Resumidamente, se argumenta que en los artículos impugnados la comunidad autónoma ha ejercido una competencia normativa
de la que carece, que ha desapoderado a la Generalitat de la competencia ejecutiva
que le atribuye el art. 149.3 b) del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) y que
ha atribuido a los ayuntamientos una competencia no prevista en el art. 115 de la
Ley de costas.
En el escrito de interposición el presidente del Gobierno invocó los artículos
161.2 de la Constitución y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional a fin
de que se produjera la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados.
2. El Pleno del Tribunal, mediante providencia de 18 de mayo de 2021, acordó
admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y dar traslado de
la demanda y los documentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados y al Senado,
así como al Parlamento de Cataluña y al Gobierno de la Generalitat de Cataluña,
al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. La providencia acordó, asimismo, tener por invocado por el presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, a su
tenor y conforme dispone el art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
(LOTC), produjo la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso para las partes del proceso, y desde el día en que apareció publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado
para los terceros. Finalmente, se ordenó publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3. Por escrito registrado en este tribunal el día 22 de junio de 2021 el letrado del
Parlamento de Cataluña formuló alegaciones solicitando la desestimación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, así como, por medio de otrosí, el levantamiento de la suspensión acordada. Argumenta que las leyes gozan de presunción de
constitucionalidad y su suspensión debe ser excepcional; que la suspensión incide
sobre la autonomía local constitucionalmente garantizada; y que no se aprecia que la
aplicación de los preceptos impugnados pueda producir perjuicio alguno para los intereses generales, en particular para la integridad del dominio público marítimo-terrestre, teniendo en cuenta las características de las actividades a que se refieren las
cuestionadas autorizaciones, análogas a los servicios de temporada en las playas que
ya gestionan los ayuntamientos y que no se discute en el recurso.
4. Próximo a finalizar el plazo de cinco meses que señala el artículo 161.2 de la
Constitución se acordó, por diligencia de ordenación del siguiente día 23 de junio,
dar traslado a las partes personadas –abogado del Estado, Parlamento de Cataluña y
Gobierno de la Generalitat de Cataluña– para que en el plazo de cinco días pudieran
exponer lo conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión.
5. El día 30 de junio de 2021 tuvieron entrada en el registro general del tribunal
las alegaciones del abogado del Estado solicitando el mantenimiento de la suspensión de la vigencia de los preceptos recurridos. Argumenta que el levantamiento de
la suspensión puede generar inseguridad jurídica derivada de la aplicación de cri-
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terios heterogéneos y dispares por los ayuntamientos al otorgar las autorizaciones.
Además, si los preceptos recurridos fueran finalmente anulados, las autorizaciones
otorgadas a su amparo quedarán igualmente sin efecto, con perjuicios tanto para
sus titulares como para los ayuntamientos otorgantes que pueden verse obligados
a compensar las pérdidas sufridas por los primeros. Finalmente, el desplazamiento
del régimen jurídico de protección establecido por el Estado genera un riesgo cierto
de causar perjuicios irreversibles sobre el dominio público marítimo-terrestre. Riesgo incrementado además porque la generalización de esta gestión descentralizada
y su implantación en otras comunidades autónomas como Andalucía, Illes Balears
y Canarias, con competencias sobre gestión del dominio público o sobre el litoral,
extendería la desprotección del dominio público marítimo-terrestre a sus respetivos
territorios.
6. El 5 de julio de 2021 presentó sus alegaciones la abogada de la Generalitat de
Cataluña, solicitando el levantamiento de la suspensión. Recuerda la jurisprudencia del tribunal sobre la presunción de constitucionalidad de las leyes, aprobadas
por parlamentos democráticos, y el carácter excepcional de la suspensión, que debe
mantenerse solamente si la parte actora demuestra perjuicios muy graves e irreparables al interés general o de terceros. Le parece que el abogado del Estado no ha
levantado esta carga. Los preceptos recurridos se refieren a actividades susceptibles
de ser autorizadas en las playas y requieren la aprobación del plan de uso del litoral
por el ayuntamiento en cuestión y del plan de protección y ordenación del litoral por
el Gobierno de la Generalitat (artículos 7 y 10 de la Ley 8/2020). Por el momento,
la administración autonómica no ha iniciado la tramitación de este instrumento, por
lo que los ayuntamientos no pueden hacer uso de la habilitación otorgada por los
preceptos impugnados, y en todo caso, en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado
se ha acordado que el procedimiento de aprobación del citado plan (art. 9) incorpore
la solicitud de un informe a la administración del Estado, lo que garantizará que las
solicitudes de autorización se ajusten a la normativa estatal común, y que el control
e inspección de las actividades (arts. 33 y 34) se realice por las tres administraciones (local, autonómica y estatal). En fin, el régimen de los preceptos impugnados se
reconoce en el art. 6.3 de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, de régimen especial del
municipio de Barcelona, y se viene aplicando por el citado ayuntamiento sin que
haya suscitado conflicto ni perjuicio alguno. Concluye afirmando que el recurso y la
suspensión descansan en un «prejuicio» contra los ayuntamientos y su incapacidad
para garantizar el uso adecuado del litoral y de las playas, y que por tanto procede
el levantamiento de la suspensión.
II. Fundamentos jurídicos

1. El objeto de la presente resolución consiste en determinar si procede levantar
o mantener la suspensión de los artículos 20.1 b) y 30 d) de la Ley del Parlamento
de Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de ordenación del litoral, que se encuentran suspendidos en su aplicación como consecuencia de la invocación por el presidente del
Gobierno de los arts. 161.2 de la Constitución y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra ellos.
Estos artículos atribuyen a los ayuntamientos la competencia para otorgar las
«autorizaciones» de uso del dominio público marítimo terrestre para actividades diferentes a la explotación de «servicios de temporada», mencionada en otros subapartados de los preceptos impugnados que no han sido objeto de recurso [arts. 20.1 a) y
30 c)]. Copiados a la letra, los preceptos impugnados dicen así:
«Artículo 20. Servicios de temporada y actividades previstos por los planes
de uso del litoral y de las playas
1. Corresponde a los ayuntamientos, de acuerdo con los respectivos planes de
uso del litoral y de las playas:
[...]
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b) El otorgamiento de las autorizaciones para el resto de actividades previstas
por el plan de uso del litoral y de las playas».
«Artículo 30. Competencias de los ayuntamientos
Corresponde a los ayuntamientos, en los términos establecidos por la presente ley:
[...]
d) El otorgamiento de las autorizaciones para actividades previstas por los
planes de uso del litoral y de las playas».
2. Los motivos de inconstitucionalidad deducidos en el recurso, brevemente reseñados en el antecedente primero de la presente resolución, son irrelevantes para
resolver sobre la cuestión objeto de este incidente, pues según reiterada doctrina,
al margen de algunos supuestos excepcionales en los que puede valorarse el fumus
boni iuris, que aquí no concurren, la decisión de levantar o mantener la suspensión
debe adoptarse al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulan en
la demanda y atendiendo exclusivamente a las situaciones de hecho derivadas del
mantenimiento o levantamiento de la suspensión y a los perjuicios de imposible o
difícil reparación que puedan derivarse tanto para el interés general y público como
el particular o privado de las personas afectadas. En este sentido, ha de recordarse
que el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno, a quien se debe la
iniciativa, no solamente invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que debe
igualmente demostrar o, al menos, razonar consistentemente su procedencia y la
imposible o difícil reparación de los mismos (entre los más recientes, ATC 74/2021,
de 20 de julio, FJ 2).
3. Tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes, el abogado del Estado alega que el levantamiento de la suspensión puede generar inseguridad jurídica
como consecuencia de la actuación heterogénea de los diversos ayuntamientos, así
como perjuicios económicos si los preceptos fueran finalmente anulados, tanto para
los titulares de las autorizaciones que quedarían sin efecto como para las administraciones implicadas si estas tuvieran que indemnizar esos perjuicios. Además, al
no aplicarse el régimen jurídico unitario de la Ley de costas existe riesgo de que se
ocasionen perjuicios irreparables en el dominio público marítimo-terrestre. En relación con esto último, añade que si otras comunidades autónomas con previsiones
estatutarias similares a las de Cataluña (cita Andalucía, Illes Balears y Canarias)
aprobasen leyes análogas el riesgo de desprotección del dominio público marítimo-terrestre se haría extensivo a los respectivos territorios.
4. Según una consolidada jurisprudencia, «la suspensión solamente procede en
presencia de perjuicios ciertos y efectivos, en ausencia de los cuales ha de atenderse a la presunción de validez propia de las leyes» (entre los más recientes, ATC
92/2020, de 9 de septiembre, con cita de otros). Los perjuicios aquí alegados son,
en cambio, hipotéticos, por lo que no pueden justificar el mantenimiento de la suspensión.
a) El riesgo de deterioro del medio ambiente es objeto de «consideración preferente» en este tipo de incidentes (véase, por todos, el ATC 114/2011, de 19 de julio,
manteniendo la suspensión de la Ley de Castilla y León de declaración del proyecto
regional «complejo de ocio y aventura Meseta-Ski»). Pero este riesgo aparece aquí
desconectado de la aplicación de los preceptos impugnados. El abogado del Estado vincula ese riesgo de «desprotección» del dominio público marítimo-terrestre al
mero cambio de administración competente para el otorgamiento de las autorizaciones, que es el objeto de los preceptos impugnados, no al contenido o régimen jurídico de esas autorizaciones, que no ha cuestionado.
A los efectos prejudiciales propios de este incidente cabe apreciar, en consonancia con lo alegado por los representantes del Parlamento y Gobierno autonómicos,
que la ley catalana dispone que el plan de protección y ordenación del litoral de
ámbito autonómico debe «respeta[r] el régimen general del dominio público marí-
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timo-terrestre» (art. 7), y que los planes de ordenación del litoral y de las playas de
ámbito municipal, que desarrollan el anterior, tienen por objeto ordenar «las ocupaciones para los servicios de temporada» –excluidas del presente proceso, supra FJ 1–
y «las actividades que se planifique situar [en el dominio público marítimo-terrestre
y en los terrenos de titularidad pública situados en su zona de servidumbre de protección] que solo exijan, en su caso, instalaciones desmontables o bienes muebles».
Expresión análoga a la del artículo 51.1 de la Ley de costas, que dice que «[e]starán
sujetas a previa autorización administrativa las actividades en las que, aun sin requerir obras o instalaciones de ningún tipo, concurran circunstancias especiales de
intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y asimismo la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles» (por el
contrario, la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con obras o instalaciones no desmontables se sujeta a concesión, de acuerdo con el art. 64.1).
Este carácter desmontable de las instalaciones disminuye, si no anula, el riesgo
de que se produzcan perjuicios irreparables en el dominio público marítimo-terrestre, a falta de alegaciones y pruebas adicionales por el abogado del Estado.
b) Lo dicho basta para rechazar también el argumento vinculado a la posible
aprobación de leyes análogas por otras comunidades autónomas. Además, este riesgo de generalización es igualmente hipotético, lo que impide que pueda justificar
el mantenimiento de la suspensión (así, AATC 153/2013 y 154/2013, ambos de 9 de
julio, FJ 4, y 123/2013, de 21 de mayo, FJ 4, todos ellos sobre un impuesto autonómico efectivamente replicado por otras comunidades autónomas). En todo caso, si
ese riesgo se materializara, los artículos 161.2 CE y 30 LOTC brindan al Gobierno
suficiente protección ante ello.
c) Es igualmente hipotética la actuación «heterogénea y dispar» de los ayuntamientos en el ejercicio de una competencia atribuida y suspendida. El propio escrito de alegaciones del abogado del Estado reconoce que es una «probabilidad», y
en todo caso no se compadece con la expresa previsión legal de que esa actuación
debe sujetarse al plan autonómico y este, a su vez, al «régimen general del dominio
público marítimo-terrestre», contenida en los artículos 7 y 10 de la ley autonómica
antes aludidos.
Además, aparte de resultar una posibilidad harto improbable, dado el carácter
reglado de estas autorizaciones, es un argumento contrario a nuestra jurisprudencia según la cual «de lo que se trata en este trámite no es de defender la seguridad
jurídica con argumentos que pueden valer para cualesquiera impugnaciones, sino
de alegar y acreditar los perjuicios irreparables o de difícil reparación que se producirían, en concreto, por la vigencia de los preceptos impugnados durante todo el
tiempo que dure el proceso constitucional», sin que sirvan a ese efecto alegaciones
«genérica[s] e hipotética[s] vinculada[s] al resultado final del proceso, y carente[s]
de un mínimo de sustento argumental sobre la certeza, efectividad y alcance de esos
hipotéticos perjuicios» (ATC 18/2017, de 31 de enero, FJ 3, con cita de otros). En
este sentido, hemos considerado que los posibles perjuicios económicos derivados
de una eventual sentencia estimatoria que declare la inconstitucionalidad de las normas recurridas son, no solo hipotéticos, sino indemnizables, por lo que no pueden
servir de soporte a una decisión de mantenimiento de la suspensión (ATC 181/2011,
de 13 de diciembre, FJ 5).
Por lo expuesto, el Pleno
Acuerda

Levantar la suspensión de los artículos 20.1 b) y 30 d) de la Ley del Parlamento
de Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de ordenación del litoral.
Madrid, a quince de septiembre de dos mil veintiuno.
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