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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, per tal d’establir 
una acció positiva d’equilibrament de la presència de dones i homes 
a la plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra
202-00024/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 18602 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.10.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de 
la policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra per tal d’establir una 
acció positiva d’equilibrament de la presència de dones i homes a la 
plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra 

Exposició de motius
D’acord amb l’article 164 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, li correspon a 

la Generalitat de Catalunya la competència vers la creació i organització de la Poli-
cia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

En base a aquesta competència, la llei que regula aquest cos policial és la Llei 
10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, la qual 
tracta, entre d’altres aspectes, les condicions d’accés i promoció al cos de Mossos 
d’Esquadra.

Les dones, dins el cos de mossos d’esquadra representen un 21% de la plantilla, 
una dada molt allunyada de la igualtat efectiva entre homes i dones, existint una 
reivindicació dins del cos i del conjunt de la societat catalana, respecte l’augment 
d’efectius femenins, així com de la seva presència en càrrecs de comandament.

L’existència d’un desequilibri dins la plantilla dels cossos policials, amb caràcter 
general, és una realitat tangible que s’ha de combatre amb accions positives d’igual-
tat per tal que aquests siguin més propers, eficients i representatius de la societat a 
la que serveixen. I per aconseguir-ho, s’han de prendre mesures i especialment en 
matèria de processos selectius, on l’experiència ens demostra que les accions positi-
ves resulten més efectives.

En aquest sentit, el Decret llei 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifica la Llei 
10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - mossos d’Esquadra, i s’esta-
bleixen mesures correctores per equilibrar la presència de dones i homes, va intro-
duir la disposició transitòria setena que preveia, mentre no s’aprovés el pla d’igualtat, 
donar preferència en les convocatòries per accedir a les diferents categories del cos 
de Mossos d’Esquadra, a les persones del sexe menys representatiu (quan no s’arri-
bi al 40%), en cas d’empats de puntuació en l’ordre de classificació dels aspirants.

Si bé es cert, que aquest decret llei suposa un tímid pas endavant respecte l’ob-
jectiu d’igualtat dins el cos, aquesta mesura és insuficient. Amb ànim d’anar més en-
llà, es proposa una modificació de la llei, en el mateix sentit que la que va introduir 
la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del 
sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen el medi 
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ambient, a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals, que va incorporar en 
la seva disposició addicional vuitena, un mecanisme d’equilibrament que ha donat 
bons resultats i que es pot replicar en el cos de Mossos d’Esquadra.

Per tot això, la incorporació d’aquesta nova disposició addicional setena a la Llei 
10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, té un 
doble objectiu: Per una banda, i principal, aconseguir l’equilibri efectiu de la presèn-
cia de dones i homes a la plantilla del cos de Mossos d’Esquadra i per l’altra, certa 
homogeneïtzació en els criteris de selecció de tots els cossos policials a Catalunya.

Proposició de llei

Article 1
S’afegeix la disposició addicional setena a la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la 

policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.
1. Les convocatòries per a accedir a les diferents categories del Cos de Mossos 

d’Esquadra aprovades a partir de l’1 de gener de 2022 han de determinar el nombre 
de places que han d’ésser proveïdes per dones per a complir l’objectiu d’equilibrar la 
presència de dones i homes en les plantilles respectives.

2. El nombre de places reservat per a dones ha d’ésser proporcional als objectius 
perseguits, i no pot ésser superior al 40% de les places convocades ni inferior al per-
centatge que sigui establert pel pla d’igualtat de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra. Fins que no s’elabori aquest pla d’igualtat, el percentatge mínim no pot 
ésser inferior al 25% de les places convocades, sempre que se’n convoquin més de tres.

3. En els procediments selectius a què fa referència l’apartat 2, l’adjudicació de 
les places convocades s’ha de fer seguint una única llista final de les persones que 
hagin superat el procés, ordenades segons la puntuació obtinguda, aplicant-hi els 
criteris de desempat establerts legalment, llevat que per aquest procediment no s’as-
soleixi el percentatge que determina l’apartat 2, en el qual cas caldrà donar prefe-
rència a les candidates dones, fins a assolir l’objectiu perseguit, sempre que es com-
pleixin les condicions següents: 

a) Hi ha d’haver en tots els casos una equivalència de capacitació, determinada 
per la superació de les proves i els exercicis de la fase d’oposició del sistema selectiu.

b) Cap de les candidates dones seleccionades en virtut d’aquest criteri de pre-
ferència no pot tenir un diferencial negatiu de puntuació, en la fase d’oposició i, si 
escau, en la fase de concurs, de més del 15% respecte als candidats homes preterits.

c) No es pot aplicar aquesta mesura respecte a candidats en què concorrin motius 
de discriminació positiva legalment determinats altres que el criteri de preferència 
que regula la present disposició, com la pertinença a altres col·lectius amb especials 
dificultats d’accés a l’ocupació.

4. El criteri de preferència que regula la present disposició no és aplicable si en 
l’escala i la categoria objecte de la convocatòria hi ha una presència de funcionàries 
dones igual o superior al 33%.

Disposició final primera
Es suprimeix la disposició transitòria setena de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de 

la policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Gemma Lienas 

Massot, diputats, GP PSC-Units
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Proposició de llei per a prohibir els cetacis, els otàrids en captivitat i 
els delfinaris a Catalunya
202-00025/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 18685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.10.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
111.b i 112 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei per prohibir els cetacis, els otàrids en captivitat i els 
delfinaris a Catalunya

Exposició de motius
El llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya estableix que els animals de compa-

nyia «no tenen consideració de coses» i estan sota la protecció de la llei.
En aquest sentit, la normativa catalana sobre protecció dels animals que té la 

seva màxima manifestació en el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, reconeix a l’article 2, que 
«els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, i també de movi-
ment voluntari, els quals han de rebre el tracte que, atenent bàsicament les necessi-
tats etològiques, en procuri el benestar».

A més, l’apartat primer de l’article 6 de la Llei, prohibeix, amb caràcter general, 
l’ús d’animals «en espectables o altres activitats si els poden ocasionar sofriment o 
poden ésser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sen-
sibilitat de les persones que els contemplen».

Actualment, un nombre creixent de països d’arreu del món han prohibit els ceta-
cis en captivitat i els delfinaris on són usats animals salvatges, normalment dofins i 
lleons marins, en considerar que exhibir-los i fer-los activitats impròpies de la seva 
espècie, és una crueltat i, alhora, una font de perill per a les persones.

És per això, que en l’empara del nostre marc constitucional i estatutari, seguint 
la direcció marcada per la cambra legislativa catalana d’augment de la protecció 
animal i amb l’objectiu d’incorporar una sensibilitat que és majoritària en la societat 
catalana que presentem aquesta Proposició de Llei per tal de prohibir els cetacis en 
captivitat i els delfinaris a Catalunya, la qual implica la necessària modificació de 
l’articulat del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de protecció dels animals.

Proposició de llei

Article primer
S’afegeix la lletra o) a l’article 5 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, que queda redactat 
amb el tenor literal següent: 

«Article 5. Prohibicions
Resten prohibides les actuacions següents respecte els animals: 
[...]
o) La implantació, cria, reproducció i exhibició de mamífers marins, així com 

el seu manteniment en captivitat, llevat del manteniment temporal dels animals en 
refugis marítims que tinguin la finalitat de recuperar-los i reintroduir-los en el seu 
hàbitat»

Article segon
S’afegeix la lletra h) a l’apartat 1 de l’article 6 del Decret Legislatiu 2/2008, que 

queda redactat amb el tenor literal següent: 
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«Article 6. Prohibició de baralles d’animals i altres activitats
6.1 Es prohibeix l’ús d’animals en baralles i en espectacles o d’altres activitats 

si els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments anti-
naturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen, com 
ara els següents: 

[...]
h) Els espectacles amb cetacis i qualsevol mamífer marí.»

Article tercer
S’afegeix la lletra q’) a l’apartat 3 de l’article 44 del Decret Legislatiu 2/2008, 

que queda redactat amb el tenor literal següent: 
«Article 44 Classificació
[...]
44.3 Són infraccions greus: 
[...]
q’) Implantar, criar, reproduir i exhibir mamífers marins, així com mantenir-los 

en captivitat, llevat dels casos autoritzats per aquesta llei.»

Article quart
S’afegeix una disposició addicional 15 al Decret Legislatiu 2/2008, amb el text 

següent: 
«Disposició addicional 15
Els propietaris de mamífers marins i cetacis en captivitat, fins que puguin rein-

troduir-se en el seu hàbitat o traslladats a un refugi, tindran cura del seu manteni-
ment en perfectes condicions de benestar.»

Article cinquè
S’afegeix una disposició addicional 16 al Decret Legislatiu 2/2008, amb el text 

següent: 
«Disposició addicional 16
El departament competent en matèria de patrimoni natural i biodiversitat, adop-

tarà les mesures per tal de construir un refugi marítim.»

Disposició addicional
El preceptes que comportin la realització de despeses amb càrrec als Pressu-

postos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei 
de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor vint dies hàbils després que es publiqui en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, diputada, GP PSC-

Units



BOPC 144
2 de novembre de 2021

3.01.03. Decrets llei 13 

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 23/2021, de 19 d’octubre, de modificació del Decret llei 
18/2021, del 27 de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 
i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 
2014 per al personal del sector públic de la Generalitat
203-00013/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 19605 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.10.2021

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 26 d’octubre de 2021, 
ha pres coneixement del Decret llei 23/2021, de 19 d’octubre, de modificació del 
Decret llei 18/2021, del 27 de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la 
recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al perso-
nal del sector públic de la Generalitat, publicat al DOGC 8527, de 21.10.2021, i ha 
manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 22 d’octubre 
de 2021.

A la Mesa del Parlament
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 19 d’octubre de 2021, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa SI-

G21PRE1761 - Projecte de decret llei de modificació del Decret llei 18/2021, de 27 
de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de 
l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al personal del sector públic de 
la Generalitat de Catalunya.

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb el conseller d’Economia i Hisen-
da, el conseller d’Educació i la consellera de Justícia.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, a 19 d’octubre de 2021

Decret llei 23/2021, de 19 d’octubre, de modificació del Decret llei 
18/2021, de 27 de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 
i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 
2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya
El president de la Generalitat de Catalunya.
L’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que els decrets llei 

són promulgats, en nom del rei, pel president o la presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
L’article 33 de la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat 

de Catalunya per al 2014, va establir amb caràcter temporal una reducció retributiva 
en una quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària i, en el seu cas, d’una 
paga addicional del complement específic o equivalent. Així mateix, l’article 28 del 
mateix text legal va estendre la mesura de reducció retributiva als membres del Go-
vern, alts càrrecs i altre personal directiu.

En l’exercici 2019 es va iniciar el procés de recuperació de les quanties equiva-
lents a les pagues extraordinàries que es van deixar de percebre en els exercicis 2013 
i 2014. Fruit de la necessitat de donar resposta a les reiterades mocions i resolucions 
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del Parlament de Catalunya, la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics 
de l’Administració de la Generalitat va ratificar l’Acord d’11 de desembre de 2018 
sobre el retorn de les quanties equivalents a les pagues extraordinàries que es van 
deixar de percebre en els exercicis 2013 i 2014, en el qual es preveu, per a l’exerci-
ci 2021, la recuperació del 55% de l’import que es va deixar de percebre per aquest 
concepte en l’exercici 2014. Aquest Acord sindical va ser ratificat mitjançant l’Acord 
del Govern del 25 de febrer de 2019.

Per tal de fer efectiu aquest retorn es va aprovar el Decret llei 18/2021, de 27 de 
juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de l’im-
port de la paga extraordinària de l’any 2014 per al personal del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya, que s’havia de fer efectiva el darrer trimestre de l’any 
2021.

L’Acord d’11 de desembre de 2018 abans esmentat preveia, en l’acord tercer, que 
durant la negociació del pressupost corresponent a l’exercici 2021 s’analitzaria la 
possibilitat de reduir a 3 anys el termini de retorn d’aquestes pagues extraordinàries 
en funció de la situació econòmica i pressupostària del moment.

L’any 2021 no ha estat possible aprovar un nou pressupost i, per tant, s’ha hagut 
de prorrogar el de l’any 2020.

Malgrat la situació de les finances del 2021 i les perspectives per al 2022, ha es-
tat voluntat del Govern retornar al més aviat possible els imports deixats de percebre 
pel personal de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. I en aquest 
sentit s’ha fet un esforç considerable per fer efectiu el 100% dels imports deixats de 
percebre el 2014 durant l’exercici 2021.

En aquest sentit, s’ha valorat que és possible absorbir la despesa corresponent 
amb els crèdits pressupostaris consignats en els pressupostos per al 2020 prorro-
gats per al 2021 i que, sense una disposició normativa amb rang legal i de caràcter 
urgent, no és possible implementar aquesta mesura. D’altra banda, és voluntat del 
Govern de la Generalitat donar compliment immediat als acords assolits amb la re-
presentació sindical i no demorar aquesta recuperació per al col·lectiu de persones al 
servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Atesa la necessitat extraordinària i urgent a què habilita la figura del decret llei, 
en els termes que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern; 

Vist que, en data 18 d’octubre de 2021, s’ha efectuat el tràmit de negociació sin-
dical a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, a què fa referència l’article 37.1 del text refós de l’Es-
tatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre; 

En ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, a proposta de la consellera de la Presidència, del conseller d’Economia 
i Hisenda, del conseller d’Educació i de la consellera de Justícia, i d’acord amb el 
Govern,

Decreto: 

Article únic. Modificació de l’article 2.1 del Decret llei 18/2021, de 27 
de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació 
parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al 
personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya
Es modifica l’article 2.1 del Decret llei 18/2021, de 27 de juliol, sobre l’increment 

retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordi-
nària de l’any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 
que resta redactat de la manera següent: 
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«2.1 El personal del sector públic, inclosos els membres del Govern, alts càrrecs i 
personal directiu, que van deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2014 
la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del com-
plement específic o equivalent, percebrà, a la nòmina del mes de novembre de 2021, 
el 100% de l’import que va deixar de percebre en aplicació d’aquesta mesura de re-
ducció retributiva.»

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 
cooperin en el seu compliment o que els tribunals i autoritats als quals pertoqui el 
facin complir.

Barcelona, 19 d’octubre de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Laura Vila-

grà Pons, consellera de la Presidència; Jaume Giró i Ribas, Conseller d’Economia 
i Hisenda; Josep Gonzàlez Cambray, conseller d’Educació; Lourdes Ciuró i Buldó, 
consellera de Justícia

Antecedents del Decret llei
1. Comunicació al secretari del Govern (sol·licitud d’inclusió a l’ordre del dia de 

la sessió corresponent)
2. Informe-memòria justificativa
3. Informe jurídic
4. Informe de la Direcció General de Pressupostos, en relació amb l’impacte 

pressupostari
5. Certificat de la secretària titular de la Mesa General de Negociació dels Em-

pleats Públics
6. Certificat de la secretària de la Comissió Tècnica de la Funció Pública
7. Ordre d’inserció al DOGC
8. Text de la iniciativa sotmesa al Govern i aprovada
9. Certificat del secretari del Govern
10. Text de la iniciativa publicada al DOGC

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3
250-00331/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.11.2021 a l’11.11.2021).
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021.
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Proposta de resolució sobre una major transparència i rendició de 
comptes de les actuacions policials
250-00332/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.11.2021 a l’11.11.2021).
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021.

Proposta de resolució sobre la finalització de la construcció de la 
carretera B-40
250-00333/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.11.2021 a l’11.11.2021).
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021.

Proposta de resolució sobre les polítiques de joventut
250-00334/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.11.2021 a l’11.11.2021).
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021.
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Proposta de resolució sobre l’impuls de l’establiment del dia de 
l’empresari
250-00335/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.11.2021 a l’11.11.2021).
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021.

Proposta de resolució sobre la reobertura de totes les oficines de la 
Generalitat d’atenció al públic
250-00336/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.11.2021 a l’11.11.2021).
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021.

Proposta de resolució sobre les inspeccions derivades de la Llei 
Rider
250-00338/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.11.2021 a l’11.11.2021).
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021.

Proposta de resolució sobre l’actualització de les dades relatives a la 
renda garantida de ciutadania
250-00339/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.11.2021 a l’11.11.2021).
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021.

Proposta de resolució sobre la prestació econòmica i l’ajuda 
domiciliària sol·licitada pels malalts d’esclerosi lateral amiotròfica al 
Departament de Drets Socials
250-00340/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.11.2021 a l’11.11.2021).
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021.

Proposta de resolució sobre el Programa d’infraestructura verda de 
Catalunya
250-00341/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.11.2021 a l’11.11.2021).
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021.

Proposta de resolució sobre el Dia de la Hispanitat
250-00342/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.11.2021 a l’11.11.2021).
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’una ciutat de la justícia 
a Sabadell
250-00343/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.11.2021 a l’11.11.2021).
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021.

Proposta de resolució sobre l’activació de sòl industrial al Berguedà
250-00344/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.11.2021 a l’11.11.2021).
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021.

Proposta de resolució sobre la modificació del projecte de l’autovia 
A-14 al pas per Alfarràs
250-00345/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.11.2021 a l’11.11.2021).
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un equipament 
residencial i centre de dia de titularitat pública a Sabadell
250-00346/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.11.2021 a l’11.11.2021).
Finiment del termini: 12.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021.

Proposta de resolució sobre la construcció a Tortosa d’un nou 
hospital de referència per a les Terres de l’Ebre
250-00347/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 18396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.10.2021

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada, Matías Alonso 

Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la construcció a Tortosa d’un nou Hospital de Referència per a les Terres 
de l’Ebre, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa està ubicat en un lloc de difícil accés i 

mobilitat, envoltat de fortificacions antigues, que fa que les possibles ampliacions 
proposades es vegin molt limitades i sotmeses a sobrecostos importants per les con-
dicions de l’entorn. Aquesta ubicació genera, des de fa temps, col·lapses localitzats 
en el trànsit de l’Eixample tortosí.

És una reivindicació històrica la construcció d’un nou hospital a Tortosa, ja que 
les possibilitats d’ampliació de l’actual hospital de referència a les comarques de les 
Terres de l’Ebre són limitades per la ubicació actual del Verge de la Cinta. Les Ter-
res de l’Ebre, que massa sovint estan a la cua en inversió i en serveis, necessiten una 
discriminació positiva per tenir el mateix nivell de serveis que la resta de territoris.

La necessitat de tenir un nou hospital, amb bona accessibilitat, uns aparcaments 
en superfície i gratuïts, i totes les infraestructures i equips necessaris per a cobrir 
les demandes de les quatre comarques ebrenques, que esdevingui un hospital de re-
ferència per a les Terres de l’Ebre i que estigui adaptat a les necessitats sanitàries 
actuals i futures, amb capacitat i facilitat d’ampliació, per tal de donar una cobertura 
sanitària pública i moderna, no només és una reivindicació de la ciutadania; també 
ho és per al Col·legi de Metges de Tarragona i els professionals sanitaris, que veuen 
aquesta necessitat amb primera persona, en el desenvolupament de la seva activitat 
professional de servei.

El Govern de la Generalitat està decidit a construir nous centres hospitalaris, 
com els previstos a les ciutats de Girona o Tarragona. Però les Terres de l’Ebre te-
nen també la necessitat que s’aprovi i s’executi la construcció d’un nou hospital, una 
infraestructura adaptada a les necessitats actuals i futures, que no tingui problemes 
d’accessibilitat i sense limitacions d’espai quan calgui fer ampliacions.

Aquest nou hospital, que malauradament ha estat rebutjat per la majoria de go-
vern de l’Ajuntament de Tortosa, malgrat que el Col·legi de Metges de Tarragona 
s’havia pronunciat expressament a favor de la seva construcció, ha de ser una prio-
ritat per al Govern de la Generalitat, atès que hi ha un ampli consens entre la ciuta-
dania del territori perquè es construeixi al més aviat possible.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 



BOPC 144
2 de novembre de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 21 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar la construcció d’un nou hospital a Tortosa que garanteixi un nivell 

de serveis com a la resta de territoris, que tingui una bona accessibilitat, uns apar-
caments de superfície i gratuïts, i totes les infraestructures i equipaments sanitaris 
necessaris per solucionar les demandes de les comarques ebrenques, que esdevingui 
l’Hospital de Referència per a les Terres de l’Ebre i que estigui adaptat a les necessi-
tats actuals i futures, amb capacitat d’ampliació per a donar una cobertura sanitària 
pública i moderna.

2. Incloure la construcció del nou Hospital de Referència per a les Terres de 
l’Ebre a Tortosa, al costat de la carretera C-12 o de la C-42, en el pla de construcci-
ons del Departament de Salut.

3. Reprendre en un termini màxim de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta pro-
posta de resolució els tràmits de reserva de sòl i redacció del projecte bàsic i poste-
riorment executiu, per a la construcció a Tortosa del nou Hospital de Referència per 
a les Terres de l’Ebre.

4. Incorporar als pressupostos de la Generalitat per al 2022 les partides neces-
sàries per a la construcció d’un Hospital de Referència per a les Terres de l’Ebre a 
Tortosa.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, Matías Alonso Ruiz, dipu-

tats, GP Cs

Proposta de resolució sobre la defensa i la promoció del Baix 
Penedès
250-00348/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 18454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.10.2021

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 acuer-
do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución en defensa y promoción de la comarca del Baix 
Penedés, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Treball, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
La comarca del Baix Penedès consta de 14 municipios: Albinyana, l’Arboç, Ba-

nyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès, Bonastre, Calafell, Cunit, Llo-
renç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva 
y el Vendrell, que es su capital. Geográficamente, ocupa la parte central de la costa 
catalana y cuenta con una parte interior con accidentes geográficos montañosos. Se 
trata de una comarca con una valiosa riqueza cultural, ambiental, patrimonial, so-
cial, económica, y arquitectónica. Las playas de la Costa Dorada, la actividad viní-
cola o el patrimonio religioso como la Iglesia de Sant Bartomeu o Sant Miquel de 
Segur, son solo algunas de las muestras del enorme potencial que ostenta y posee 
esta zona de Cataluña.

Sin embargo, esta área viene sufriendo la desidia e inoperatividad política de la 
Generalidad de Cataluña desde hace décadas. El gasto ideológico, una jerarquiza-
ción de prioridades errónea, y una desacertada estrategia económica e industrial, 
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han provocado la degradación de diferentes ámbitos temáticos de la zona, inducien-
do graves problemas sociales. Especialmente, es necesario recalcar el preocupante 
diagnóstico en tres grandes temáticas: la económica; la social; y los servicios públi-
cos e infraestructuras.

En primer lugar, la situación económica de la comarca es singularmente preo-
cupante. El Baix Penedès es la comarca catalana con la tasa de paro más elevada, 
situada en abril de 2021 en un 20% aproximadamente, muy por encima de la media 
regional. La caída de las contrataciones supuso un descenso de un 41% en 2020, 
mientras que un 88% de los contratos (la mayoría del sector servicios) en el mismo 
espacio de tiempo fueron temporales. Desde entonces, la nimia recuperación de la 
zona ha llevado a numerosas empresas y puestos de trabajo al borde de la desapa-
rición.

El índice de competitividad comarcal con fecha de 2020, indica una deficien-
te puntuación en los marcadores de sostenibilidad social, recursos dedicados a la 
formación profesional y a la educación, disponibilidad de polos clave de desarrollo 
industrial e infraestructuras, y existencia de suelo y espacio adecuado para realizar 
actividades económicas de cierto valor añadido.

Asimismo, la desindustrialización y deslocalización empresarial de las empresas 
de la zona, limitan las posibilidades de desarrollo económico. Ejemplo de ello son 
los cierres sufridos en los últimos años de Saint Gobain o Robert Bosch. En conse-
cuencia, la dependencia territorial del sector servicios y turismo ha convertido a la 
comarca en la líder del índice de vulnerabilidad Covid-19, con un 21% de vulnera-
bilidad económica y social detectada.

Siguiendo la misma línea de análisis, es necesario destacar que el Baix Pene-
dés ostenta el PIB per cápita más bajo de Cataluña, 17.700 euros aproximadamente. 
Específicamente, este nivel de PIB per cápita ubica a la comarca hasta un 40% por 
debajo de la media de la región, colocando a muchas familias en una situación soci-
oeconómica vulnerable y en riesgo de exclusión social.

En este sentido, y, en segundo lugar, la situación social discurre en paralelo a la 
económica. Los índices de pobreza, exclusión socioeconómica, crimen, y demogra-
fía, muestran un desarrollo social y comunitario con grandes déficits de atención y 
mejora.

Los delitos de baja intensidad y robos a domicilio, forman parte de las preocu-
paciones diarias de los habitantes de la comarca. Podemos encontrar distintos ejem-
plos recientes de esta panorámica en materia de seguridad. En septiembre de 2021, 
se desarticulaba un grupo criminal que cometió siete robos y un hurto en cinco me-
ses en varios establecimientos del Baix Penedés. De la misma manera, en mayo del 
mismo año, se mandaba a prisión a un hombre de nacionalidad marroquí por pre-
sunto autor de 8 delitos de robo con violencia e intimidación en menos de un mes en 
distintos locales de la comarca.

La situación poblacional tampoco ayuda al desarrollo económico del territorio. 
La gran población flotante no empadronada, que no tiene relación con el turismo de 
verano, provoca que muchos servicios se vean desbordados. Paradójicamente, este 
desbordamiento de los servicios públicos por población flotante e incremento demo-
gráfico en las zonas urbanas, viene de la mano de la despoblación en zonas interio-
res y rurales, además de una baja natalidad nacional.

De esta manera, los agricultores de la zona denuncian la falta de relevo genera-
cional, provocada entre otras muchas causas, por el decaimiento demográfico local 
y la despoblación de la comarca en sus zonas más rurales. En este sentido, cabe re-
calcar que, la comarca del Baix Penedés, ostenta una de las tasas más altas de inmi-
gración neta de Cataluña, provocando serios problemas socio-culturales.

En pocas palabras, una pobreza y riesgo de exclusión social creciente, unos altos 
índices de criminalidad y una situación demográfica preocupante, auguran a esta 
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zona de Cataluña, en ausencia de políticas que reviertan la actual situación, un en-
deble desarrollo socio-económico y cultural en los próximos años.

Por último, es importante destacar el menosprecio que la Generalidad de Cata-
luña ha mostrado a esta comarca en las últimas legislaturas. Los niveles de inversión 
en materia de sanidad, formación/educación, seguridad, servicios sociales, movili-
dad e infraestructuras, son de los más bajos de toda Cataluña a nivel comarcal.

En conclusión, en base a este análisis y diagnóstico, desde nuestra formación 
política se plantean una batería de propuestas enmarcadas en las siguientes grandes 
líneas de actuación: 

– La revisión presupuestaria y priorización de zonas comarcales en vulnerabi-
lidad socio-económica como el Baix Penedés en el próximo debate presupuestario.

– La potenciación de sectores con ventaja comparativa y competitiva de la co-
marca como el sector vinícola, así como el apoyo al comercio local y de proximidad.

– La reindustrialización de la zona mediante la diversificación del tejido pro-
ductivo de la comarca, modernización y digitalización de las pequeñas y medianas 
empresas.

– La mejora y el avance de la situación en inversión en infraestructuras y movi-
lidad territorial.

– La reducción de índices de criminalidad, y aumento de la dotación en seguri-
dad.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Impulsar un plan de reindustrialización y revitalización de los sectores estra-

tégicos de la comarca en menos de 6 meses. Se pondrá particular atención en la di-
versificación del tejido productivo del territorio.

2. Favorecer y garantizar la viabilidad de la empresa Idiada.
3. Activar la ocupación de los polígonos industriales vacíos en la comarca, como 

el de Masets o el de Sant-Jaume Llorenc, mediante la modernización y mejora de 
sus prestaciones, tales como la fibra óptica o el acceso a redes de media tensión 
energética.

4. Bonificar el total del peaje de Cubelles para todas las entradas y salidas en un 
espacio temporal de 24 horas.

5. Bonificar para los residentes de la comarca del Baix Penedès el total del pea-
je de los túneles Garraf para todas las entradas y salidas en un espacio temporal de 
24 horas.

6. Aumentar la dotación presupuestaria en materia de movilidad para mejorar la 
conexión entre municipios. Esta dotación prestará especial atención al ámbito ferro-
viario y todas aquellas infraestructuras de movilidad que potencien a la zona como 
«hub» logístico.

7. Incrementar las acciones direccionadas a impulsar la formación profesional 
en la comarca, prestando especial atención a la formación dual en beneficio de las 
pequeñas empresas y jóvenes trabajadores.

8. Promover soluciones inmediatas a la problemática de la «matrícula viva» y 
saturación de los centros educativos públicos de la zona.

9. Amplificar la dotación de Mossos d’Esquadra, bomberos y agentes rurales.
10. Mejorar la prestación de servicios sociales, mediante el incremento de los 

equipamientos y plazas públicas en centros de días y residencias.
11. Fomentar el relevo generacional y el apoyo a la agricultura de la zona, promo-

viendo iniciativas de consumo de proximidad y desarrollo agrario y rural.
12. Priorizar a la comarca del Baix Penedés en el programa Odisseu referente a 

la resolución EMC/666/2020, de 5 de marzo, con el objetivo de apoyar la repobla-
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ción rural de la zona y el correcto desarrollo empresarial y laboral del territorio en 
cuestión.

13. Constituir un plan de choque contra la inseguridad y el crimen en la comar-
ca, mediante el aumento de dotación en materia de seguridad y prevención del cri-
men organizado y de baja intensidad.

14. Extender el área de urgencias en el hospital de El Vendrell, ampliar el apar-
camiento del mismo, e incrementar el número de camas de hospitalización y de 
hospital de día.

15. Reforzar la atención primaria en los centros de atención primaria de la co-
marca.

16. Potenciar programas de fomento de turismo, desarrollo cultural y protección 
del patrimonio histórico de la demarcación territorial.

17. Solicitar una auditoría publica en la comarca y una evaluación de las acciones 
ejecutadas por el Consejo Comarcal.

18. Impulsar un plan de protección de la Viña de la comarca.

Palacio del Parlamento, 18 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX

Proposta de resolució sobre la reprovació de Lluís Companys i el 
retiment d’homenatge als catalans assassinats sota el seu govern
250-00349/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 18644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.10.2021

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución para reprobar a Luis Companys y rendir 
homenaje a todos los catalanes asesinados bajo su Gobierno, para que sea sustanci-
ada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 15 de octubre de 1940 fue fusilado en el foso de Santa Eulalia del Castillo de 

Montjuïc, Barcelona, Luis Companys, Ministro de la Marina de España en 1933, 
Presidente de la Generalidad de Cataluña de 1934 a 1940 y Presidente de Esquerra 
Republicana de Cataluña.

Luis Companys, con toda razón y en honor a la verdad, es el mayor homicida de 
la Historia de Cataluña moderna, responsable del asesinato, como mínimo, de cer-
ca de 9.000 catalanes en la retaguardia durante la Guerra de España de 1936 –1939.

El nacionalismo catalán y demás grupos políticos de izquierdas, durante estos 
últimos 45 años han pretendido convertir a Luis Companys en un mito, falsificando 
de forma deliberada y torticera la nefasta ejecutoria política de un hombre que no 
estuvo a la altura de las circunstancias históricas que le tocó vivir. El hecho de que 
Luis Companys fuese sentenciado a pena de muerte y posteriormente fusilado no 
justifica en ningún caso la absolución de sus crímenes. Tampoco justifica, en modo 
alguno, que su nombre llene avenidas, calles, plazas y edificios públicos, obviando 
que Luis Companys es responsable de asesinatos y ejecuciones injustificables contra 
el pueblo de Cataluña.
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El 6 de octubre de 1934, Luis Companys, a la sazón Presidente de la Genera-
lidad, proclamó la República catalana en lo que fue un golpe de estado contra la 
legalidad republicana, en sintonía con la insurrección proclamada en Asturias por 
el PSOE que se negó a aceptar su derrota en las elecciones de 1933 y la entrada de 
ministros de la CEDA en el Gobierno de la Nación.

Una sociedad libre y democrática se asienta en el respeto a la legalidad, el re-
conocimiento de los Derechos Humanos y la fraternidad entre compatriotas. Todos 
estos principios fueron atropellados el 6 de octubre de 1934, cuando el Presidente 
del Gobierno Regional de Cataluña, Luis Companys, promovió, usando la fuerza de 
las armas, un golpe de Estado contra el legítimo gobierno de la República española. 
El precio fue más de un centenar de víctimas, aunque pudieron ser muchas más si 
la prudencia del Capitán General de Cataluña, Domingo Batet Mestres, no hubiera 
impuesto a las tropas el uso mínimo de la violencia para sofocar la rebelión de la 
Generalidad.

Por estos hechos, calificados como rebelión militar, el Tribunal de Garantías 
Constitucionales de la República condenó a Luis Companys a 30 años de reclusión 
mayor. Otros militares a sus órdenes, como Enric Pérez Farràs, jefe de los Mozos de 
Escuadra, y Frederic Escofet, comisario general de orden público, fueron condena-
dos a muerte tras un consejo de guerra de carácter sumarísimo. Pero el Presidente de 
la República española, Niceto Alcalá-Zamora, ejerció medidas de gracia e indultó 
a los condenados el 5 de noviembre, conmutando la pena capital por la de 30 años 
de prisión. Por su parte, Luis Companys pudo beneficiarse de la amnistía promovi-
da por el gobierno que surgió tras las elecciones «fraudulentas» de febrero de 1936, 
obteniendo la libertad y recuperando su cargo.

La generosidad recibida tuvo ocasión de devolverla el 19 de julio de 1936, cu-
ando se produjo el fracaso del levantamiento militar en Barcelona, encabezado por 
el general Manuel Goded. En Consejo de guerra sustanciado en el buque-prisión 
Uruguay, los generales Manuel Goded, Justo Legorburu y Álvaro Fernández Bur-
riel fueron condenados a muerte. Sin embargo, Luis Companys no amagó ningún 
gesto de Piedad –como sí habían tenido con él anteriormente– hacia estos militares 
y fueron fusilados el 12 de agosto de 1936 en el foso de Santa Eulalia del castillo 
de Montjuïc. Anteriormente, durante las dos últimas semanas de julio de 1936, ha-
bían sido fusilados 200 oficiales militares. Como resumió Francisco Cambó en su 
momento, «Companys, el 6 de octubre de 1934 había cometido un delito igual que 
el de los militares sublevados y fue indultado. Sin embargo, en 1936 hizo fusilar a 
todos los militares sublevados». Cuatro años más tarde, el 15 de octubre de 1940, 
el propio Companys sería también fusilado, tras un juicio sumarísimo, en el mismo 
foso de Santa Eulalia del castillo de Montjuïc donde cayeron los militares alzados.

Una vez controlado el golpe militar y comenzada la Guerra, Companys per-
maneció siempre en la Presidencia de la Generalidad, encabezando gobiernos en 
los que su partido, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), dispuso siempre de 
mayoría.

Tras el del 18 de julio de 1936, Luis Companys proclamó un decreto que decía 
textualmente: 

La rebelión fascista ha sido vencida por el heroísmo popular y el de las fuer-
zas locales. Precisa, pues, acabar de aniquilar en toda Cataluña los últimos nú-
cleos fascistas existentes y prevenirse contra los posibles peligros de fuera. Por 
tanto a propuesta de la presidencia, y de acuerdo con el Consejo Ejecutivo, de-
creto lo siguiente: 

1. Se crean las milicias ciudadanas para la defensa de la República y la lucha 
contra el fascismo y la reacción 

2. Se nombra a don Enrique Perez Farrás jefe militar de las milicias armadas 
de Cataluña
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3. Se nombra al consejero Luis Prunés, comisario de defensa de la Generali-
tat con las atribuciones necesarias para la organización de la mencionada Mi-
licia Popular

4. Queda designado un Comité de enlace y Dirección de las Milicias ciuda-
danas formado por un delegado que designará el Consejero de Gobernación, 
otro designado por el Comisario general de Orden Público y los representantes 
de las fuerzas obreras y organizaciones políticas coincidentes en la lucha contra 
el fascismo

5. En toda Cataluña se constituirán los Comités locales de defensa que 
deberán obrar de acuerdo con el Comité Central

Barcelona, 23 de julio de 1936

Además, Luis Companys consiguió en agosto de 1936 que el Parlamento de Ca-
taluña aprobara un decreto que traspasaba todas sus competencias al Gobierno de 
la Generalidad, un autogolpe de Estado en toda regla que liquidó el parlamentaris-
mo y concentró el poder en su persona. Por consiguiente, es el máximo responsable 
político de la represión criminal desatada en la retaguardia, así como de las penas 
de muerte aplicadas arbitrariamente, que firmó de su propia mano y con el sello de 
presidencia en muchas ocasiones. Dicha represión se tradujo en la existencia de al 
menos 6 campos de concentración republicanos en Cataluña, dependientes de la Ge-
neralitat. En ellos se obligaba a los presos a realizar trabajos forzados, aun cuando 
pasaban hambre en muchas ocasiones. Si se negaban, eran directamente asesinados, 
como sucedió en el campo de Omells de Na Gaia (Lérida), donde 21 presos sufrie-
ron dicha suerte cuando intentaron eludir el trabajo aduciendo que padecían enfer-
medad y hambre.

Luis Companys firmó el Decreto por el que se creó el Comité de Milicias Anti-
fascistas, encargadas de perseguir, torturar y en última instancia asesinar en todo el 
territorio que estaba bajo su control a cualquiera que no simpatizara con los ideales 
republicanos totalitarios. Habiendo llegado a un pacto con las fuerzas anarquistas, 
se entregó prácticamente a ellas. Armó y consintió que miles de anarquistas e izqui-
erdistas que formaban parte de las Patrullas de Control y posteriormente de los Co-
mités de Milicias Antifascistas. La historiografía nacionalista nos los quiere hacer 
pasar por un grupo de descontrolados que actuaban sin consignas y que Luis Com-
panys desconocía en absoluto lo que estaba acaeciendo en Cataluña.

Estas patrullas recorrieron Cataluña asesinando indiscriminadamente a sacerdo-
tes, religiosos, ciudadanos significados políticamente o simplemente a católicos por 
sus creencias. Evidentemente Luis Companys siempre fue consciente de todo ello.

De los casi 9.000 asesinados en Cataluña, durante el mencionado período, casi 
400 fueron sometidos a juicio bajo la autoridad de Luis Companys, cuyas sentencias 
de muerte fueron firmadas por él. El resto fueron asesinados sin juicios o pasando 
por burlescos tribunales Populares, bajo la supervisión del Comité de Milicias An-
tifascista. Igualmente fue condenable su actuación a partir del 18 de julio de 1936, 
cuando entregó a los milicianos de la UGT, CNT, ERC y del POUM los fusiles de 
la Guardia de Asalto que estaban depositados en la Jefatura de la Vía Layetana, que 
fueron utilizados para asesinar a miles de inocentes catalanes. Luis Companys no 
hizo absolutamente nada, para evitar ese espiral de violencia desenfrenada que su-
frió la sociedad catalana en la retaguardia durante la guerra.

ERC, que siempre ha querido presentar una imagen impoluta, de un partido de-
fensor de la «democracia» y las «libertades», no solamente formaba parte del Comi-
té de Milicias Antifascistas, sino que tenía Checa propia, en la población de Mon-
cada i Reixac. El cementerio de Moncada i Reixac se convirtió en la mayor fosa 
común de Cataluña, con 1.600 asesinados, incluyendo nada más y nada menos que 
al mismísimo Obispo de Barcelona, Dr. Manuel Irurita, el mismo que intercedió por 
Luis Companys para que le fuera conmutada la pena de muerte a la que fue senten-
ciado por el golpe de Estado del 6 de octubre de 1934.
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Luis Companys tenía perfecto conocimiento de la existencia de 46 checas en 
Barcelona, y no hizo absolutamente nada para evitar las atrocidades que se cometí-
an en esos centros: tortura física y psicológica, a menudo con métodos de un refina-
do salvajismo. Muchos de ellos murieron asesinados por procedimientos atroces, la 
tortura, y en alguna de ellas el troceamiento de cadáveres para alimentar a los cer-
dos. El partido de Luis Companys, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), dis-
puso de sus propias checas en la Ciudad Condal; por ejemplo, la situada en la calle 
Carolinas, número 18 de Barcelona, centro de detención y tortura de las patrullas de 
control de la sección séptima, que solía actuar en los barrios de Gracia y San Gerva-
sio. No hay que olvidar que, como media, el 26 % de los miembros de estos grupos 
criminales pertenecían a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Según fuentes de la Generalidad de Cataluña, la cifra total de víctimas entre 
julio de 1936 y febrero de 1939 fue de 8.352, mientras que sólo entre julio y septi-
embre, el periodo más duro de la represión el número de personas asesinadas fue 
de 4.682.

De los cuales eran: 
Sacerdotes y religiosos: 2.441; Liga Regionalista: 281; Carlistas: 1.199; 

CEDA: 213; Falange: 108; Renovación Española: 70; Acción Ciudadana: 117; Unión 
Patriótica: 36; Sindicato Libre: 110; Federación de Jóvenes Cristianos: 18; Otros: 34

En el caso concreto de la Iglesia Católica –sacerdotes, frailes y monjas– puede 
afirmarse que se cometió un auténtico genocidio sobre este segmento social. Fueron 
asesinados 4 obispos en Cataluña, se exterminó al 22 % del clero de la diócesis de 
Barcelona y al 65 % de la de Lérida. Incluso hay una interminable lista testimoni-
os fotográficos de macabras profanaciones de tumbas en el interior de los templos. 
La furia asesina contra la Iglesia Católica en Cataluña no tuvo parangón y se ajusta 
perfectamente a la definición de genocidio dada por la Corte Penal de Roma: «Ani-
quilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos ra-
ciales, políticos o religiosos».

Además de estos crímenes, la Generalidad de Cataluña presidida por Luis Com-
panys es responsable última, por acción o por omisión, de gravísimos atentados con-
tra el patrimonio histórico y artístico de Cataluña. El Gobierno de la Generalidad 
con el Decreto del 23 de julio de 1936 permitía constituir en en cada localidad de 
Cataluña un comité, presidido por el alcalde y bajo la salvaguarda de las milicias, 
para velar por «el patrimonio del pueblo». Lo que significaba, de hecho, un cheque 
en blanco para las milicias y la legitimación por la Generalidad de todas las destruc-
ciones y robos. Así, las organizaciones del Frente Popular acabaron con 500 iglesias 
sólo en Barcelona, la mayor parte en los primeros 15 días de guerra. Es decir, fueron 
incendiadas o arrasadas por dentro prácticamente todas las iglesias de la diócesis de 
Barcelona. La Catedral fue una de las pocas que se salvó. Fueron incendiados 464 
retablos y se quemaron 244 órganos de valor artístico incalculable. Algunas obras 
de arte que se salvaron de la destrucción fueron vendidas a marchantes norteameri-
canos. Desde los comités de milicias se repartieron panfletos amenazantes por toda 
Cataluña con la siguiente indicación: «El poseedor de cualquier objeto religioso 
deberá deshacerse del mismo en 48 horas; de lo contrario será considerado faccioso 
y tendrá que atenerse a las consecuencias.» Los archivos eclesiásticos tuvieron más 
suerte: «Sólo» se destruyó un 45 por ciento.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Condenar el intento de golpe de Estado promovido el 6 de octubre de 1934, 

por Luis Companys, así como su responsabilidad en los crímenes cometidos en la 
retaguardia catalana contra víctimas inocentes durante la Guerra de España (1936 - 
1939).



BOPC 144
2 de novembre de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 28

2. Hacer un reconocimiento público a las víctimas de la represión en la retaguar-
dia catalana durante la Guerra de España (1936 - 1939) y a sus familiares.

3. Levantar monumentos públicos en honor de las víctimas y restaurar los ya 
existentes. Señalizar dignamente todos los lugares incluidos en el catálogo oficial, 
con mención expresa de las víctimas.

4. Retirar el nombre de Luis Companys, en atención a su responsabilidad políti-
ca principal y directa en los crímenes de la retaguardia, de calles, centros oficiales, 
edificios públicos o monumentos. Pues su enaltecimiento es contrario a la dignidad 
de las víctimas y los valores de la democracia.

Palacio del Parlamento, 15 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre el consultori local de Tiana
250-00350/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 18894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.10.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, Helena Bayo Delgado, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el con-
sultori local de Tiana, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Tiana, municipi de la comarca del Maresme, té actualment una població de més 

de 9.000 habitants.
Des de fa 20 anys, el municipi compta amb un Consultori Local per atendre les 

necessitats d’atenció sanitària de cobertura pública de la població. Un Consultori 
Local preparat per atendre 6.000 persones –quan va obrir– i amb un aforament de 
70 persones.

Actualment, el consultori de Tiana té unes prestacions equivalents a les d’un 
consultori rural, segons les dades de CatSalut i del contracte amb Badalona Serveis 
Assistencials (BSA). El poble ja té 9.121 habitants, però manté els serveis de fa 20 
anys, quan tenia 2.800 habitants menys. La població a la vila continua creixent però 
no solament no creixen els serveis sanitaris sinó que s’ha reduït l’atenció exponenci-
alment durant la crisi sanitària.

El Consultori es gestiona mitjançant un conveni amb el CatSalut qui va adjudicar 
el servei a Badalona Gestió Assistencial (posteriorment BSA-Badalona Serveis As-
sistencials). L’Ajuntament no té cap competència en aquestes qüestions.

Segons la memòria del CatSalut, el número de metges que corresponen a Tiana 
per població són 7,5. Actualment hi ha 4 metges de família a temps no complet. El 
consultori compta també amb un pediatra propi i un altre compartit amb el muni-
cipi de Montgat.

Per tant, el Consultori segueix comptant amb els mateixos professionals que 
comptava el 2002, medicina familiar, pediatria i infermeria comunitària, però amb 
quasi 3.000 habitants més.
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L’increment de població de municipi, fa que s’incrementi alhora la necessitat de 
donar cobertura a la població de més serveis bàsics i essencials com són els sani-
taris.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Millorar les prestacions que ofereix el Consultori Local de Tiana, en equipa-

ments i personal, perquè doni un servei òptim i proporcional al nombre de població 
que té el municipi 

2. Destinar una partida en els propers pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya per la construcció d’un nou equipament sanitari en els terrenys de propietat 
municipal.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; As-

sumpta Escarp Gibert, Helena Bayo Delgado, diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’agrupació de les secretaries dels 
jutjats de pau
250-00351/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 18902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.10.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Sílvia Romero 

Galera, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre agrupacions de Secretaries de Jutjats de Pau, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El partit judicial de Tremp, el més gran en extensió de Catalunya, compta amb 

31 jutjats de pau repartits en tres comarques: Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars 
Sobirà.

D’acord amb la Llei Orgànica del Poder Judicial, els Jutjats de Pau són òrgans 
incardinats en l’àmbit del municipi, els titulars dels quals són escollits pel Ple de 
l’Ajuntament en tant que exemple de col·laboració entre ambdues administracions i 
han de comptar amb suport econòmic de l’Estat o de les Comunitats Autònomes.

L’article 50.1 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i de Planta 
Judicial estableix que la Secretaria dels Jutjats de Pau en poblacions de més de 7.000 
habitants i la d’aquells altres Jutjats de Pau o Agrupacions de Secretaria en què la 
càrrega de feina ho justifiqui, pugui ser desenvolupada per un Oficial al servei de 
l’Administració de Justícia.

El Reial Decret 257/1993, de 19 de febrer, pel qual es regulen les agrupacions 
de Secretaries dels Jutjats de Pau estableix que els Jutjats de Pau que s’integrin en 
agrupacions de secretaries han de formar part del mateix partit judicial i han de ser 
limítrofes.

L’agrupació de les Secretaries dels Jutjats de Pau dels municipis d’Alins, Alt 
Àneu, Baix Pallars, Espot, Esterri d’Àneu, Esterri de Cardós, Farrera, la Guingueta 
d’Àneu, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort, Tírvia, Vall de Cardós, al Pallars 
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Sobirà, aplegaria una població de més de 7.000 habitants (segons dades de l’Idescat, 
2020).

L’agrupació de les Secretaries dels Jutjats de Pau dels municipis d’Abella de la 
Conca, Castell de Mur, Conca de Dalt, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, 
Llimiana, la Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Sant Esteve de la Sarga, Sarroca de 
Bellera, Senterada, Talarn i la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà, aplegaria una po-
blació de més de 8.000 habitants (segons dades de l’Idescat, 2020).

Les Secretaries dels Jutjats de Pau dels municipis del Pont de Suert, la Vall de 
Boí i Vilaller, a l’Alta Ribagorça, aplegarien una població de més de 3.800 habitants 
(segons dades de l’Idescat, 2020) i podrien integrar-se a l’agrupació de Secretaries 
del Pallars Jussà.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Procedir a l’agrupació de les Secretaries dels Jutjats de Pau dels municipis 

d’Alins, Alt Àneu, Baix Pallars, Espot, Esterri d’Àneu, Esterri de Cardós, Farrera, 
la Guingueta d’Àneu, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort, Tírvia, Vall de Car-
dós, al Pallars Sobirà, per prestar un millor servei

2. Procedir a l’agrupació de les Secretaries dels Jutjats de Pau dels municipis 
d’Abella de la Conca, Castell de Mur, Conca de Dalt, Gavet de la Conca, Isona i 
Conca Dellà, Llimiana, la Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Sant Esteve de la Sarga, 
Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn i la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà, així 
com les dels municipis del Pont de Suert, la Vall de Boí i Vilaller, a l’Alta Ribagor-
ça, per prestar un millor servei.

3. Establir les agrupacions esmentades en els punts 1 i 2 durant l’any 2022.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Sílvia Romero Galera, 

Òscar Ordeig i Molist, Judit Alcalá González, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la supressió de sis sectors de trànsit
250-00353/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 19008 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.10.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Judit Al-

calá González, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució contra la supressió de sis sectors de trànsit, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons els sindicats, des que es van assumir les competències de trànsit, el nom-

bre d’efectius no ha fet més que disminuir a Catalunya. A més, tot i el repunt en la 
sinistralitat a les carreteres d’arreu del territori, el Departament d’Interior es disposa 
a prescindir de les unitats de trànsit de Sant Feliu de Guíxols, Mataró, Montblanc, 
Móra d’Ebre, Olot i Igualada.

És absolutament contraproduent prescindir d’aquestes unitats tenint en compte el 
risc que pot suposar l’arriba tardana d’una unitat a un accident de trànsit i deixar la 
gestió d’aquestes situacions només a efectius de seguretat ciutadana i policies locals. 
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L’augment del temps de resposta i la disminució de l’efectivitat dels controls preven-
tius és quelcom que Catalunya no es pot permetre.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Aturar la supressió dels sectors de trànsit de Sant Feliu de Guíxols, Mataró, 

Montblanc, Móra d’Ebre, Olot i Igualada.
2. Incrementar els efectius destinats a sectors de trànsit atès l’increment de sinis-

tralitat a les carreteres catalanes.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de la Jonquera
250-00354/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 19009 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.10.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Judit Al-

calá González, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el parc de 
bombers de La Jonquera, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Inte-
rior, amb el text següent: 

Exposició de motius
En l’actualitat, a la comarca de l’Alt Empordà, hi ha parcs de bombers (Figueres, 

Llançà, Roses i la Jonquera) i parcs de bombers voluntaris a (Cadaqués, l’Escala, 
Port bou i Sant Climent Sescebes).

El pla projecte Bombers 2025, pel que respecta a la regió d’emergències de Giro-
na, preveu que a partir del gener del 2022, el parc de bombers de la Jonquera passa-
rà a ser la seu dels bombers voluntaris. Al llarg de l’any vinent, el parc de Calonge 
es convertirà en la seu del GRAE subaquàtic i el d’Hostalric es destinarà a fer-hi 
formació.

L’actual parc de bombers de La Jonquera se situa a l’entrada del nucli urbà de la 
població. Va ser inaugurat el maig de1995 després que fossin rehabilitades una part 
del que van ser les oficines i dependències del SOIVRE i FITO del servei de duanes 
a La Jonquera.

En dates recents, sindicats i treballadors del Parc, han denunciat a través de 
xarxes socials les condicions de insalubritat del parc de bombers, amb la presència 
de rates i mostrant les condicions de decadència i insalubritat de les instal·lacions. 
Aquesta falta de manteniment ha provocat la degradació de la façana, despreniment 
dels tancaments verticals de la cotxera, forats al paviment exterior i vegetació a 
molts racons, tancaments de finestres i portes del parc deteriorats, maquinària in-
suficient o una caldera de gasoil per proporcionar aigua calenta sanitària antiga que 
no realitza bona combustió i causa de múltiples aturades, entre d’altres mancances.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 



BOPC 144
2 de novembre de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 32

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar un estudi de l’estat de les instal·lacions del parc de bombers de La 

Jonquera.
2. Presentar, d’acord amb l’estudi esmentat al punt 1, un projecte executiu per a 

la rehabilitació del parc de bombers de La Jonquera.
3. Licitar i executar les obres al Parc de bombers de La Jonquera que resultin ne-

cessàries dels informes i projecte esmentats en els punts anteriors.
4. Realitzar, en un període no superior a 9 mesos, tots els procediments esmen-

tats en els punts 1, 2 i 3.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre els enclavaments laborals
250-00355/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 19029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.10.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Pol Gi-

bert Horcas, diputat, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els enclavaments 
laborals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Treball, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Segons definició del Departament de Treball, els Centres Especials de Treball 

(CET) són empreses que asseguren un treball remunerat a les persones amb disca-
pacitat i garanteixen la seva integració laboral. L’objectiu d’aquests centres és pro-
ductiu, com el de qualsevol altra empresa, però la seva funció és social.

Els CET tenen com a finalitat assegurar un lloc de treball remunerat i la presta-
ció dels serveis d’ajustament personal i social que requereix el personal amb disca-
pacitat.

Els CET també són un mitjà d’integració de persones amb discapacitat en el rè-
gim de treball ordinari. Gairebé la totalitat de la plantilla dels centres especials de 
treball estarà constituïda per treballadors i treballadores amb discapacitat, sense 
perjudici de les places en plantilla del personal no discapacitat, també imprescin-
dible per al desenvolupament de la seva activitat. Poden incorporar-se com a tre-
balladors i treballadores als CET les persones amb discapacitat intel·lectual, física, 
sensorial o malaltia mental. La seva plantilla ha de comptar amb un mínim del 70 
per cent de persones treballadores amb un grau de discapacitat igual o superior a 
un 33 per cent.

Però aquesta integració laboral ha de tendir a fer-se, també, en l’empresa ordinà-
ria, Per aquest motiu cal facilitar la incorporació de persones amb discapacitat físi-
ca, intel·lectual, sensorial i malalties mentals en l’empresa fora de l’especialitat dels 
CET, en les empreses de mercat ordinari de treball.

La legislació espanyola contempla, entre d’altres figures, la dels enclavaments la-
borals, que es defineixen com els contractes entre una empresa del mercat ordinari 
de treball, anomenada empresa col·laboradora, I un centre especial de treball (CET), 
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per a la realització d’obres o serveis que guardin una relació directa amb l’activitat 
normal d’aquella a càrrec d’un grup de treballadors amb discapacitat del GET que 
es desplaça temporalment al centre de treball de l’empresa col·laboradora. Aquesta 
figura es va regular per primera vegada per normativa estatal l’any 2004.

Segons els estudis d’Infocet a Catalunya hi ha més de 21.000 treballadors en 
Centres Especials de Treball, dels quals prop de 10.000 ho són d’especial dificultat. 
Un dels principals problemes que es detecten és la baixa integració dels treballadors 
dels CET en empreses de mercat ordinari.

Si agafem les dades del 2019, només 63 CETs han aconseguit la inserció d’algun 
treballador amb discapacitat a la empresa ordinària. El nombre total de treballadors 
amb discapacitats inserits el passat 2019 ha sigut de 231, representant un 1,1% sobre 
el total de treballadors amb discapacitat.

Tot i aquesta manca d’inserció en el món laboral de l’empresa ordinària, el De-
partament d’Empresa i Treball, a preguntes del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, ha contestat en data 13 de setembre de 2021 que no existeix cap 
línia de subvenció específica per a la creació d’enclavaments laborals, ni en l’actua-
litat, ni en els darrers cinc anys.

Per altra banda, les dades mostren que des del 2016 fins l’actualitat el nombre 
d’enclavaments laborals ha disminuït de forma dramàtica, passant dels 437 als 253. 
Addicionalment, resulta sorprenent que no existeixi cap enclavament laboral a la 
província de Tarragona en els darrers 4 anys.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Crear un programa específic al Departament d’Empresa i Treball, coordinat 

per la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Coope-
ratives, per tal de posar en coneixement de les empreses de cada província dels Cen-
tres Especials de Treball que realitzin tasques relacionades amb les de les empreses.

2. Engegar, de manera immediata, una línia d’ajuts als Centres Especials de Tre-
ball que permeti cobrir el sobrecost que la formalització d’un enclavament laboral li 
suposa en termes de monitoratge.

3. Engegar, de manera immediata, una línia de subvencions a empreses que acu-
llin treballadors/es provinents de Centres Especials de Treball mitjançant el proce-
diment d’enclavament laboral, per tal d’assumir els costos associats a les modifica-
cions productives o constructives necessàries per a la seva correcta integració.

4. Estudiar les fórmules per tal que els treballadors dels centres especials, si són 
contractats per les empreses on prèviament han desenvolupat tasques com a encla-
vaments laborals, tinguin una reserva de lloc de treball al CET durant el primer any.

5. Realitzar de forma immediata una campanya de promoció dels enclavaments 
laborals d’abast nacional, explicant en què consisteixen, les tasques que realitzen, 
els drets i obligacions que suposa, la inserció laboral i els beneficis fiscals i línia de 
subvencions aprovades en desenvolupament dels punts anteriors.

6. Realitzar un seguiment d’aquestes accions i, en setembre de l’any 2022, el 
Conseller d’Empresa i Treball comparegui davant de la Comissió corresponent a 
donar compte dels resultats dels anteriors acords.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Pol 

Gibert Horcas, Oscar Aparicio Pedrosa, diputats, diputats, GP PSC-Units

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre el parc geològic de Mont-roig i els 
encavalcaments de Biure
250-00356/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 19124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.10.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
Parc Geològic de Mont-roig i els encavalcaments del Biure, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Acció Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 1999, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, va 

encarregar a un grup d’experts liderats per la UAB la realització d’un inventari d’es-
pais d’interès geològic de Catalunya (IEIGC).

Aquest inventari recull els afloraments i espais d’interès geològic que es consi-
deren Patrimoni Geològic i que en el seu conjunt ens donen informació de l’evolució 
de la història de la Terra. Espais de valor científic, educatiu o cultural que reque-
reixen d’eines de planificació i gestió. La importància d’aquest inventari i la gestió 
adequada d’aquests espais ve donada pel fet que moltes localitats d’especial interès 
geològic no queden incloses en cap espai natural protegit fent que l’activitat antrò-
pica sobre el territori pugui causar conseqüències irreversibles sobre el Patrimoni 
Geològic català i per tant la pèrdua de registres sobre l’evolució geològica del terri-
tori català.

Aquest inventari representava el pas previ i necessari per poder elaborar un con-
junt de mesures de preservació del patrimoni geològic a Catalunya. Les 157 fitxes 
(70 del domini pirinenc, conca de l’Ebre i domini catalànide) que conformen aquest 
inventari marquen la localització d’aquests espais d’interès, valors que els carac-
teritzen, quines accions el poden posar en perill i quines poden actuar en favor de la 
seva conservació. Aquesta informació està destinada als organismes involucrats en 
la planificació i la presa de decisions que afectin el patrimoni natural.

Disposem doncs d’una bona base de dades que permetria la protecció d’aquests 
indrets d’accions determinades que el podrien posar en perill i la promoció d’aquests 
espais com a recurs educatiu sobre els valors geològics.

Revisada la informació publicada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimen-
tació i Agenda Rural i organismes dependents, a data d’avui no tenim constància de 
quines són les figures de protecció i gestió que s’han previst per les geozones i ge-
òtops inventariades més enllà dels treballs de diagnosi entre els anys 2004 a 2008.

Concretament, hem conegut l’interès de l’Ajuntament de Biure i el seu equip de 
govern per poder impulsar un projecte de Geoturisme i ús educatiu del patrimoni 
geològic de la Geozona 157 en base a un projecte treballat conjuntament amb el 
Centre Geocamb de la Universitat de Girona.

A la fitxa IEIGC-157 del Mont-roig i els encavalcaments del Biure diu textual-
ment: «La claredat amb que es mostren les relacions entre les diferents unitats i les 
estructures que afecten al conjunt fa que la zona sigui un dels espais més valuosos 
com a recurs didàctic per la comprensió del que és l’estructura geològica del Pi-
rineu. La possibilitat de seguir, en poca distància, l’evolució lateral de les estructu-
res, on els plecs passen a encavalcaments, augmenta l’interès com a recurs didàctic. 
Finalment, una ben diferenciada litologia amb colors contrastats fa que el seguiment 
visual de la geologia en el paisatge es faci clar i entenedor».

Aquest projecte inclou 10 accions de caire científic, divulgatiu i educatiu i s’em-
marcarien en un ambiciós projecte de Parc Geològic que podria significar un impuls 
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per la geoconservació, geoturisme i creació de recursos de divulgació i educació 
ambiental per les comarques gironines.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir un conveni de col·labora-

ció entre l’Ajuntament de Biure i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural que asseguri els recursos suficients per desenvolupar el Parc Geològic 
de Mont-roig i encavalcaments de Biure.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, Oscar Aparicio Pedro-

sa, Mónica Ríos García, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el soterrament de les línies d’alta tensió 
que travessen la urbanització El Pinar, de Reus
250-00357/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 19126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.10.2021

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta, Ma-

tías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb els que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució per al soterrament de les línies d’alta tensió que travessen la urbanitza-
ció El Pinar del municipi de Reus, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les administracions públiques han de garantir que la ciutadania tingui accés 

adequat al subministrament d’energia elèctrica, vetllant per l’accessibilitat a aquest 
servei essencial mitjançant el control i la regulació de les infraestructures energè-
tiques que possibilitin aquest subministrament, entre les quals hi ha les línies que 
conformen la totalitat de la xarxa de distribució.

Actualment, la majoria de les línies de mitja i baixa tensió als municipis catalans 
de més de 20.000 habitants ja estan soterrades. Però encara hi ha nuclis urbans en 
què hi passen línies d’alta tensió, amb el risc que això comporta per a les persones 
que hi viuen.

De fet, el Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les ac-
tivitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, prohibeix l’edificació d’habitatges 
a prop de les línies elèctriques.

Aquesta qüestió, la del soterrament de les línies d’alta tensió, ja va ser debatuda i 
aprovada en aquest Parlament a la VI Legislatura. La Comissió d’Indústria, Energia, 
Comerç i Turisme, en sessió tinguda el dia 10 d’octubre de 2002, va adoptar la Re-
solució 1522/VI instant al Govern de la Generalitat a impulsar, d’acord amb els cri-
teris establerts pel Pla de l’energia a Catalunya en l’horitzó de l’any 2010, un procés 
de negociació entre les empreses de subministrament d’electricitat i l’Administració 
local, la de la Generalitat i la de l’Estat, per al soterrament de les línies elèctriques, 
en el termini de deu anys, amb la finalitat d’arribar a un acord que, entre d’altres as-
pectes, tingui en compte el finançament de les obres i els terminis d’execució i que 
doni prioritat als treballs en les zones urbanes.
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Posteriorment, el Govern de la Generalitat va incloure en el Pla estratègic de 
l’Energia de Catalunya 2006-2015 les mesures necessàries per donar compliment 
a l’esmentada Resolució del Parlament de Catalunya, deixant constància que l’exe-
cució de les actuacions de soterrament comporta la necessitat d’implicació i solida-
ritat del conjunt de la societat, atès que es tracta d’actuacions que, si bé incideixen 
en l’àrea territorial directament afectada per l’existència de les línies elèctriques, 
l’energia elèctrica que és transportada per aquestes línies beneficia al conjunt de 
consumidors d’energia elèctrica a Catalunya, per la qual cosa cal definir els meca-
nismes de finançament, tot implicant al conjunt de les parts afectades: Generalitat, 
Administració Local, empreses elèctriques i ciutadans.

A la urbanització d’El Pinar de Reus conflueixen dues línies d’alta tensió aè-
ries que la travessen. Per l’avinguda de Les Torres hi passa la línia d’alta tensió 
Reus-Seròs, de 110 KV, i per l’avinguda de Castellví hi passa la línia Reus-Ascó, 
també de 110 KV. El soterrament d’ambdues línies és una vella reivindicació dels 
veïns d’aquesta urbanització, que han vist com passen els anys sense que per part de 
l’Ajuntament i de la Generalitat s’hagi fet el que cal per procedir al soterrament, tot 
i les promeses reiterades per part de l’equip de govern municipal.

Les administracions de la Generalitat i de l’Ajuntament de Reus no poden desen-
tendre’s d’aquesta situació i cal donar solució, tan aviat com es pugui, a la demanda 
dels veïns i procedir al soterrament de les línies esmentades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a obrir de forma 

immediata un procés de negociació amb les administracions públiques concernides, 
específicament amb l’Ajuntament de Reus, i amb l’empresa titular de les línies d’alta 
tensió Reus-Seròs i Reus-Ascó, amb l’objectiu de tancar un acord pel soterrament 
d’ambdues línies d’alta tensió al seu pas per la urbanització El Pinar de Reus, que 
tingui en compte el finançament de les obres i inclogui el projecte tècnic d’execució 
de les obres pertinents, per tal de poder-les iniciar de forma urgent i, en qualsevol 
cas, fixar un calendari que permeti executar les obres en el termini màxim d’un any 
des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta; Ma-

tías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre la contaminació acústica de la carretera 
C-32 al Masnou
250-00358/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 19130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.10.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Elena Díaz 

Torrevejano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la contaminació acústica de la C-32 al Masnou, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb 
el text següent: 
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Exposició de motius
El dia 1 de setembre es van aixecar els peatges de la C-32 nord, una noticia que 

va ser molt ben rebuda, en general, pels veïns i veïnes de la comarca del Maresme; 
i que ha comportat beneficis col·lectius i oportunitats de futur, com la rebaixa del 
trànsit rodat per la carretera N-II, i l’oportunitat de la seva pacificació. Però la gratu-
ïtat dels peatges han suposat de manera indirecta diversos greuges també pels veïns 
i veïnes de la comarca. El primer i més evident de tots es l’augment notori del trànsit 
per aquesta via, qüestió que de manera indirecta té efecte sobre els ciutadans i ciuta-
danes, com per exemple la contaminació acústica d’aquest augment de trànsit per les 
persones que tenen els seus habitatges, negocis o llocs de treball, a prop de la C-32.

Un altre greuge ha sigut la no previsió del Govern de la Generalitat de Catalunya 
de cap mesura per garantir una millora dels accessos que faciliti la incorporació de 
molts dels municipis a aquesta via, fet que ha comportat el col·lapse a algunes vies, 
precisament per aquesta manca de previsió sumada a l’augment del trànsit rodat.

Concretament, els barris del Masnou que es situen a tocar de l’autopista C-32 
ja pateixen des de fa temps l’elevada intensitat de trànsit que han fet que el soroll i 
la contaminació pertorbés greument les seves condicions de vida. El 2010 ja es va 
encarregar al Consell Comarcal la elaboració del Mapa de Capacitat Acústica del 
Masnou que, per a tot el traçat de l’autopista pel terme municipal del Masnou, va 
determinar que els valors d’immissió diürns en ambient exterior corresponien a una 
zona A1 de sensibilitat acústica Alta.

A l’any 2012, el Mapa Estratègic de Soroll dels grans eixos viaris de la Gene-
ralitat de Catalunya establia que la Intensitat Mitjana Diària del trànsit rodat de 
d’aquesta via en els 2,3 kilòmetres que transcorren dins el territori del Masnou era 
de 97.659 vehicles. Tot i que avui dia no coneixem les dades reals sobre l’impacte de 
l’eliminació dels peatges, és evident pels usuaris habituals que des de finals de l’estiu 
de 2021 la via està suportant un augment d’aquest trànsit.

El 2012 es va assolir la col·locació de panells reductors del soroll per protegir 
l’escola Rosa Sensat però la necessitat de protegir també la resta d’habitatges ubi-
cats en la traçada de la via continua sent una necessitat, més quan es va tenir conei-
xement a través dels estudis per elaborar el mapa estratègics de soroll que els índex 
d’avaluació de les molèsties globals de curt i llarg termini en tot els intervals horaris 
al llarg d’un any superaven en molts casos els límits legals.

El Pla de mobilitat urbana sostenible del Masnou, 2016-2021, des d’una visió 
empírica, estima que el soroll provocat pel trànsit de la C-32 sobre els habitatges de 
la plaça Dr. Ramón i Cajal requerirà una intervenció dels titulars de les infraestruc-
tures per complir la normativa vigent, i des de l’any 2001 el titular d’aquesta via és 
la Generalitat de Catalunya.

Si fins a la data ja era evident que els barris de El Masnou necessitaven accions 
decidides del titular de la via per garantir la reducció de decibels necessaris dins 
del tram urbà per tal de garantir els nivells adients de qualitat acústica, ara, amb la 
gratuïtat de l’autopista, la situació és d’una gravetat extrema.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprofitar les properes obres de mi-

llora i remodelació que durà a terme la Generalitat de Catalunya a la C-32, per tal 
que es prenguin les accions necessàries i es doti dels recursos suficients per tal de 
reduir totalment la contaminació acústica d’aquesta via al seu pas pel Masnou.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Elena Díaz Torreve-

jano, diputats, GP PSC-Units
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3.10.30. Debats generals

Debat sobre l’alimentació sostenible
255-00001/13

TRAMITACIÓ

D’acord amb l’article 156.1 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, es con-
sidera que la sol·licitud està en condicions d’incloure’s a l’ordre del dia d’una sessió 
plenària.
Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021

Debat sobre la situació del català i de l’occità
255-00003/13

TRAMITACIÓ

D’acord amb l’article 156.1 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, es con-
sidera que la sol·licitud està en condicions d’incloure’s a l’ordre del dia d’una sessió 
plenària.
Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021

Debat sobre l’emancipació juvenil
255-00004/13

TRAMITACIÓ

D’acord amb l’article 156.1 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, es con-
sidera que la sol·licitud està en condicions d’incloure’s a l’ordre del dia d’una sessió 
plenària.
Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021

Debat específic sobre la salut mental
255-00005/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 19011 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.10.2021

A la presidenta del Parlament
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat, d’acord amb el que estableix 

l’article 156.1 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito
Que es faci un debat específic sobre la salut mental.
El confinament i la limitació de la lliure circulació de tota la ciutadania va supo-

sar un impacte psicològic en la població general i, sobretot, en les persones que pa-
teixen trastorns mentals, com els trastorns obsessivocompulsius, els trastorns d’an-
sietat, els trastorns de la conducta alimentària, etc.

L’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en la salut mental és un dels indica-
dors de salut més rellevants que s’han produït en el darrer any. L’Enquesta de Salut 
de Catalunya (ESCA) de 2020 mostra uns resultats significatius amb relació als ob-
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tinguts l’any 2019, abans de la pandèmia. Així el 13,7% de les dones de més de 15 
anys pateixen depressió major o severa enfront del 9,6% de l’any 2019, i un 10,6% 
(7,5% 2019) dels infants de 4 a 14 anys tenen probabilitat de patir un problema de 
salut mental. En aquesta franja d’edat, el percentatge s’eleva fins al 13,5% en infants 
de classe social menys afavorida mentre que disminueix fins a un 6% entre els in-
fants de classe social més afavorida.

Durant la pandèmia, els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) van 
augmentar en un 21% els casos atesos de trastorn del comportament alimentari, al-
hora que també es van incrementar les urgències psiquiàtriques en joves per intent 
d’autòlisi, autolesions i alteracions de conducta, i les hospitalitzacions d’adults.

El trastorns mentals tenen un important impacte en la qualitat de vida de la per-
sona i afecten tots els àmbits de relació interpersonal (familiar, laboral i social). És 
indispensable donar resposta a totes aquelles persones que estant convivint amb el 
patiment, l’angoixa, la tristesa, la por, l’esgotament, la depressió, l’ansietat i tants tras-
torns aguts i severs, que poden afectar a tothom en algun moment o altre de la vida.

Per això cal fer de la salut mental una prioritat en tots aquells àmbits que tenen 
incidència en la promoció del benestar emocional i la prevenció i tractament de les 
problemàtiques de salut mental. Tots els actors implicats en l’àmbit de la salut men-
tal hem de treballar conjuntament per definir les propostes d’actuació que donin 
resposta a les necessitats de la població, i ho hem de fer tant des del Parlament de 
Catalunya, com també des del Pacte Nacional per a la Salut Mental que impulsarem 
el Govern de la Generalitat.

Amb la voluntat, doncs, que el debat se centri en l’atenció de la salut mental de 
la població de Catalunya, en especial dels col·lectius més vulnerables, entre ells els 
infants i els adolescents, d’acord amb el que disposa l’article 156.4 del Reglament 
del Parlament, proposo el següent guió de temes per al debat: 

– La intervenció pública a l’hora de garantir el benestar emocional i la bona salut 
mental de la població.

– La governança i la coordinació territorial de les diverses administracions pú-
bliques entre sí i amb la societat civil.

– La prevenció i la detecció de problemes de salut mental a l’entorn escolar, la-
boral, sanitari i comunitari.

– La prevenció i la detecció precoç dels trastorns mentals en infants i adolescents 
en l’àmbit escolar.

– L’atenció a la salut mental d’infants i joves i de la gent gran.
– La lluita contra els estigmes i els tabús relacionats amb els trastorns i les ma-

lalties mentals.
– Els condicionants de gènere en la salut mental.
– La salut mental de la població privada de llibertat i la seva atenció.
– La prevenció del suïcidi i l’acompanyament als supervivents i als familiars.
– El reforç i la reorientació comunitària de l’atenció a la salut mental i les addi-

cions.
– Els drets de les persones amb problemes de salut mental.
– El suport a les famílies de les persones amb trastorns mentals.
– La inclusió comunitària i la inserció laboral de les persones adultes amb tras-

torn mental.

Barcelona, 20 d’octubre de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat
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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 16/2021, sobre el 
Síndic de Greuges, corresponent a l’exercici del 2019
256-00009/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 19077 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 26.10.2021

L’Informe de fiscalització 16/2021, sobre el Síndic de Greuges, corresponent a 
l’exercici del 2019 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electròni-
ca d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 03.11.2021 al 16.11.2021).
Finiment del termini: 17.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021.

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials
300-00057/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 20036 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.10.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre las Políticas Sociales del 
Govern, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próximos días 
2, 3 y 4 de noviembre de 2021, con el siguiente texto: 

– Sobre las políticas sociales del Govern.

Palacio del Parlamento, 27 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/224773346.pdf
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Interpel·lació al Govern sobre l’evolució de l’economia
300-00058/13

PRESENTACIÓ: G MIXT

Reg. 20066 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.10.2021

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el 

que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Inter-
pel·lació al Govern sobre l’evolució de l’economia catalana, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 2, 3 i 4 de novembre de 2021, 
amb el text següent: 

– Sobre l’evolució de l’economia catalana.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Interpel·lació al Govern sobre el funcionament del sistema sanitari
300-00059/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 20080 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.10.2021

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

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre el funcionament del sistema sanitari a Catalunya, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 2 al 4 de no-
vembre de 2021, amb el text següent: 

– Sobre el funcionament del sistema sanitari a Catalunya.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre l’accés als serveis a la Catalunya poc 
poblada
300-00060/13

PRESENTACIÓ: MARC PARÉS FRANZI, DEL GP ECP

Reg. 20115 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.10.2021

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre l’accés als serveis en la Catalunya poc poblada, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 2, 3 i 4 de 
novembre de 2021, amb el text següent: 

– Sobre l’accés als serveis en la Catalunya poc poblada.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2021
Marc Parés Franzi, diputat GP ECP
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Interpel·lació al Govern sobre el finançament dels governs locals
300-00061/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 20121 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.10.2021

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

na, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre el finançament dels governs locals, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 2, 3 i 4 de No-
vembre, amb el text següent: 

– Sobre el finançament dels governs locals.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre el deute de la Generalitat amb el món 
local
300-00062/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 20135 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.10.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el deute de la Generalitat amb el 
món local, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 2, 3 i 4 de novembre de 2021, amb el text següent: 

– Sobre el deute de la Generalitat amb el món local.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre els mecanismes de control del Cos de 
Mossos d’Esquadra
300-00063/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 20136 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.10.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre els mecanismes de control del Cos 
de Mossos d’Esquadra, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 2, 3 i 4 de novembre de 2021, amb el text següent: 

– Sobre els mecanismes de control del Cos de Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques previstes per a afrontar 
les conseqüències del canvi climàtic i la crisi energètica
300-00064/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 20137 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.10.2021

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenten la 
Interpel·lació al Govern sobre les polítiques previstes per afrontar les conseqüències 
del canvi climàtic i la crisi energètica, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 2, 3 i 4 de novembre de 2021, amb el text següent: 

– Quines són les polítiques previstes pel Govern per afrontar les conseqüències 
del canvi climàtic i la crisi energètica?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt, GP 

CUP-NCG

Interpel·lació al Govern sobre la transformació del sistema sanitari
300-00065/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 20138 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.10.2021

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la transformació del sistema sanitari, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 2, 3 i 4 de 
novembre de 2021, amb el text següent: 

– Interpel·lació al Govern sobre la transformació del sistema sanitari.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre el futur d’Europa
300-00066/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 20139 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.10.2021

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre el futur d’Europa, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 2, 3 i 4 de novembre de 2021, 
amb el text següent: 

– Interpel·lació al Govern sobre el futur d’Europa.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 19123 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.10.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 74.1 i 76.4 del Reglament del 
Parlament, comunica que la diputada Assumpta Escarp Gibert d’aquest grup parla-
mentari ha estat designada per a formar part de la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural
410-00010/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 19127 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.10.2021

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

amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els se-
güents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural
Alta: Matías Alonso Ruiz
Baixa: Marina Bravo Sobrino

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00001/13

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 18596 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.10.2021

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
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que la diputada Alba Camps i Roca es proposada com a presidenta de la Comissió 
de Polítiques de Joventut.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP VOX; GP ECP; GP ERC; GP JXCAT

Reg. 18425; 18485; 18598; 18814 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.10.2021

Reg. 18425

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, co-
munica que el diputado Alberto Tarradas Paneque ha sido designado miembro de la 
Comissió de Polítiques de Joventut.

Palacio del Parlamento, 18 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Reg. 18485

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la 
diputada Jessica González Herrera ha estat designada membre i portaveu de la Co-
missió de Polítiques de Joventut.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Reg. 18598

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Alba Camps i Roca, Pau Morales i Romero, Juli Fernàndez i Oliva-
res, Ana Balsera i Marín ha estat designats membres de la Comissió de Polítiques 
de Joventut.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Reg. 18814

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comu-
nica que els diputats Judith Toronjo Nofuentes, Anna Feliu Moragues, Francesc Ten 
i Costa i Ester Vallès Pelay han estat designats membre de la Comissió de Polítiques 
de Joventut.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Composició de la Comissió de la Infància
411-00002/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP VOX; GP ECP; GP JXCAT

Reg. 18427; 18484; 18788 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.10.2021

Reg. 18427

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, co-
munica que la diputada Mónica Lora Cisquer ha sido designada miembro de la Co-
missió de la Infància.

Palacio del Parlamento, 18 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Reg. 18484

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la 
diputada Jessica González Herrera ha estat designada membre i portaveu de la Co-
missió de la Infància.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Reg. 18788

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comu-
nica que els diputats Jordi Fàbrega i Sabaté, Irene Negre i Estorach, Maria Antònia 
Batlle i Andreu i Anna Erra i Solà han estat designats membres de la Comissió de 
la Infància.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i 
Estructural
406-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP ECP; GP PSC-UNITS; GP JXCAT

Reg. 18486; 18603; 18819 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.10.2021

Reg. 18486

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la 
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diputada Jessica González Herrera ha estat designada membre i portaveu de la Co-
missió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Reg. 18603

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que el diputat Ferran Pedret i Santos ha estat designat membre de la Co-
missió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural.

Així mateix, es comunica que el Sr. Ferran Pedret i Santos ha estat designat pel 
Grup per a ésser el portaveu de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional 
i Estructural.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 18819

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comu-
nica que la diputada Aurora Madaula i Giménez ha estat designada membre i porta-
veu de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les 
Addiccions
406-00002/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP VOX; GP ECP; GP PSC-UNITS; GP ERC; 

GP JXCAT

Reg. 18422; 18487; 18606; 18650; 18816 / Coneixement: Mesa del Parlament, 

26.10.2021

Reg. 18422

A la Mesa del Parlament
Joan Garriga Doménech, portaveu del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada María Elisa García Fuster ha estat designada membre de la Comis-
sió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu GP VOX

Reg. 18487

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el 
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diputat David Cid Colomer ha estat designat membre i portaveu de la Comissió 
d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Reg. 18606

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que Assumpta Escarp Gibert i Elena Díaz Torrevejano han estat designa-
des membres de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 18650

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Juli Fernàndez i Olivares, Alba Vergés i Bosch ha estat designats 
membres de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Reg. 18816
A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comu-
nica que la diputada M. Assumpció Laïlla Jou ha estat designada membre i portaveu 
de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del delta de 
l’Ebre
406-00003/13

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 18697 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.10.2021

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat J. Lluís Salvadó Tenesa ha estat proposat president de la Comissió 
d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-NCG; GP VOX; GP ECP; GP PSC-

UNITS; GP ERC; GP JXCAT

Reg. 18398; 18423; 18488; 18604; 18696; 18820 / Coneixement: Mesa del Parlament, 

26.10.2021

Reg. 18398

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Re-
glament del Parlament, comunica que el diputat Dani Cornellà Detrell ha estat designat 
membre i portaveu substitut de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Reg. 18423

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, co-
munica que la diputada Isabel Lázaro Pina ha sido designada miembro de la Comis-
sió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre.

Palacio del Parlamento, 18 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Reg. 18488

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat Jordi Jordan Farnós ha estat designat membre i portaveu de la Comissió 
d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Reg. 18604

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que Joaquim Paladella Curto i Sílvia Romero Galera han estats designats 
membres de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 18696

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats J. Lluís Salvadó Tenesa i Maria Jesús Viña i Ariño han estat desig-
nats membres de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Reg. 18820

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comu-
nica que la diputada Irene Negre i Estorach ha estat designada membre i portaveu 
de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
406-00004/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP VOX; GP ECP; GP PSC-UNITS; GP JXCAT

Reg. 18424; 18489; 18605; 18817 / Coneixement: Mesa del Parlament, 26.10.2021

Reg. 18424

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, co-
munica que el diputado Sergio Macián de Greef ha sido designado miembro de la 
Comissió d’Estudi sobre el Model Policial.

Palacio del Parlamento, 18 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Reg. 18489

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la 
diputada Susanna Segovia Sánchez i el diputat Marc Parés Franzi han estat desig-
nats membres de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Reg. 18605

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que el diputat Ramon Espadaler Parcerisas ha estat designat membre de 
la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial.

Així mateix, es comunica que el Sr. Ramon Espadaler Parcerisas ha estat desig-
nat pel Grup per a ésser el portaveu de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 18817

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comu-
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nica que els diputat Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol i Mercè Esteve i Pi han estat 
designats membres de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 2/XIV, sobre les línies 
estratègiques del Departament d’Igualtat i Feminismes
390-00002/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 18720 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.10.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 2/XIV, sobre les línies estratè-
giques del Departament d’Igualtat i Feminismes (tram. 390-00002/13), us informo 
del següent:

a) Impulsar, des del Departament d’Igualtat i Feminismes, de forma interdepar-
tamental, interinstitucional i territorial, el desplegament de tots els instruments per a 
la lluita contra les violències masclistes, LGTBl-fòbiques, racistes, xenòfobes, anti-
gitanistes, capacitistes, serofòbiques o edatistes, o per qualsevol altre motiu.

Les desigualtats, les discriminacions i les violències són alhora causa i conse-
qüència sistemes d’opressió de caràcter estructural que generen una dominació ar-
bitrària, com l’heteropatriarcat o el racisme i l’antigitanisme. La igualtat és un im-
peratiu democràtic, perquè sense igualtat no hi ha llibertat individual ni col·lectiva. 
Totes les lleis d’igualtat, per definició, són transversals. Això implica que tots i ca-
dascun dels departaments tenen la responsabilitat de fer efectiva la igualtat des dels 
respectius àmbits d’actuació amb els recursos econòmics corresponents, atenent tant 
a les diferents situacions de partida, les necessitats i les expectatives de les persones 
derivades del seu gènere, orientació sexual, classe social, edat, discapacitat, origen 
o color de pell de les persones, com a l’encreuament d’aquests eixos.

Tanmateix, en absència d’una estructura de primer nivell que n’impulsi el des-
plegament, les lleis d’igualtat sovint són tractades com una política sectorial o tenen 
una implementació deficitària. Per això tal com indica la resolució parlamentària, el 
Departament d’Igualtat i Feminismes és una estructura clau del Govern republicà 
que té l’encàrrec explícit de transversalitzar el principi d’igualtat en les actuacions 
del Govern com a estratègia política per assolir la igualtat real. De fet, per assolir les 
igualtats, en plural, en tant que cal combatre múltiples desigualtats que provoquen 
de manera indestriable una injustícia de reconeixement i una injustícia distributiva 
o material. Des d’una idea de llibertat positiva, que només es pot exercir de manera 
col·lectiva, l’acció del Govern té com a objectiu l’equitat, és a dir, la distribució justa 
dels drets, de les obligacions, de les oportunitats i dels recursos, sobre la base del 
reconeixement i el respecte a la diferència.

A partir d’aquesta concepció global de justícia feminista basada en la defensa 
aferrissada dels drets humans, l’acció del Govern s’encamina a construir un país on 
pagui la pena viure-hi, a garantir el dret de totes les persones a poder ser i a poder 
fer, lliures de rols imposats i d’estereotips, lliures de violències.
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Per assolir una equitat de gènere real cal seguir dotant el país de les eines més 
potents per fer-ho possible. Per aquest motiu s’elaborarà un avantprojecte de llei de 
modificació de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, fonamentada en 
l’avaluació de l’impacte social assolit després de cinc anys de desplegament.

La violència contra les dones és un instrument d’intimidació constant del patriar-
cat que suposa una greu violació dels drets humans en una societat que es vol justa 
i radicalment democràtica. La seva eradicació constitueix per aquest Govern una 
qüestió política de primer ordre. Sota el lideratge i la coordinació del Departament 
d’Igualtat i Feminismes, el Govern redoblarà els esforços en la lluita per l’erradica-
ció de la violència masclista, mitjançant cinc estratègies claus. En primer lloc, do-
nant compliment a l’acord de Govern per elaborar un marc general que desplegui 
les accions per erradicar la violència institucional previstes en la Llei 17/2020. En 
segon lloc, el Govern també ha reactivat el Grup d’anàlisi dels casos de feminicidis 
per revisar el circuit d’atenció realitzat a les víctimes i als seus entorns i detectar-ne 
les millores a realitzar, i per aprofundir, a través d’un nou Protocol d’actuació contra 
els feminicidis, en la coordinació entre els departaments. En tercer lloc, s’incremen-
taran els recursos de la Xarxa d’atenció i recuperació integral i es millorarà l’accés 
a la prestació d’ajuts i indemnitzacions tant de les dones com dels seus fills i filles. 
En quart lloc, es potenciarà la sensibilització i la prevenció comunitària i s’elaborarà 
un pla sobre masculinitats que posi el focus en el paper dels homes en la prevenció 
de les violències masclistes i en la parentalitat i les cures corresponsables. I en cin-
què lloc, s’implementarà d’un model abordatge específic de les violències sexuals.

Sent la lluita contra les discriminacions també una de les prioritats d’aquest Go-
vern, a l’empara de la Llei 19/2020, el Departament d’Igualtat i Feminismes ha 
creat l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació i s’ha posat a disposició de 
la ciutadania un formulari de denúncia on-line. El Govern també està treballant en 
la creació de l’Observatori de la Discriminació, en la preparació d’una macroen-
questa sobre discriminacions i delictes d’odi que fonamenti la diagnosi del Pla per 
a la igualtat de tracte i la no-discriminació, i en l’elaboració del Protocol del deure 
d’intervenció davant situacions de discriminació o violència institucional en l’Ad-
ministració Pública. Actualment, també es troba en fase de tramitació el reglament 
sancionador antidiscriminatori que mantindrà l’especificitat de les discriminacions 
LGBTIfòfiques, com s’estableix en la Llei 11/2014 de drets de les persones LGBTI. 
En aquest sentit s’ha aprovat un Acord de Govern per millorar la coordinació de 
l’acció transversal i la planificació de les polítiques públiques LGBTI, mitjançant el 
qual es reforçarà la Xarxa SAI LGBTI amb personal especialitzat i amb un servei 
central que coordini. Així mateix, per seguir aprofundint en la garantia de drets, el 
Govern elaborarà, en el termini d’un any, un avantprojecte de llei trans* catalana.

Pel que fa a les discriminacions per motius d’origen, ètnia o religió, també en el 
termini d’un any, el Departament d’Igualtat i Feminismes presentarà un avantpro-
jecte de llei contra el racisme i l’antigitanisme. Atenent aquest objectiu impulsarem 
el Pla contra el racisme, la xenofòbia, la islamofòbia i qualsevol altre forma de dis-
criminació ètnico-racial. Entre les mesures per fer possible aquest país d’oportuni-
tats i acollida, destaquen l’impuls del Pacte per a la Interculturalitat i per la Vida 
Digna i Compartida i el treball coordinat amb els ens locals per garantir l’empadro-
nament en tots els casos.

En l’àmbit de la protecció internacional, des del Govern es mantindrà l’exigència 
del traspàs dels recursos necessaris per exercir al complet les competències d’acolli-
da de persones refugiades que té Catalunya. Simultàniament es posarà en marxa un 
programa català de refugi basat en l’acollida integral i la mirada llarga.

Finalment, per tal de combatre les expressions i pràctiques d’odi vulneradores 
dels drets humans a casa nostra, el govern ha creat, en coordinació entre les conse-
lleries d’Igualtat i Feminismes, Interior i Justícia, un grup de treball interdeparta-
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mental per dissenyar un model d’intervenció integral davant els delictes d’odi i dis-
criminacions centrat en la víctima.

Barcelona, 19 d’octubre de 2021
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Control del compliment de la Moció 4/XIV, sobre la presentació del 
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2022 i la participació en treballs per a un nou sistema de finançament 
autonòmic
390-00004/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 19318 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.10.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar compliment a la Moció 4/XIV, sobre la presentació del Projec-
te de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 i la participació 
en treballs per a un nou sistema de finançament autonòmic (tram. 390-00004/13), us 
trameto, en document adjunt, la informació facilitada pel secretari general.

Barcelona, 22 d’octubre de 2021
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

Annex

Informe de compliment de la Moció 4/XIV del Parlament de Catalunya, 
sobre la presentació del Projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2022 i la participació en treballs per a 
un nou sistema de finançament autonòmic
Pel que fa a l’apartat a de la Moció 4/XIV, l’1 de juliol es publica l’Ordre 

ECO/142/2021, de 29 de juny, per la qual es dicten les normes per elaborar els pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2022.

D’altra banda, el 5 d’octubre el Govern va acordar fixar en 29.326 milions d’eu-
ros el sostre de despesa no financera i no finalista de la Generalitat per al 2022. 
Aquesta quantitat marca el límit d’assignació de recursos pressupostaris per a l’exer-
cici, d’acord amb l’escenari d’ingressos, el compliment de la normativa d’estabilitat 
pressupostària i els criteris del Sistema Europeu de Comptes (SEC 2010).

El càlcul del sostre de despesa s’obté a partir de l’estimació dels ingressos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2022, que inclou els imports de les bestretes 
del model de finançament comunicats pel Ministeri d’Hisenda i la compensació 
per la pèrdua de recursos que el canvi del Sistema Immediat d’Informació (SII) de 
l’IVA ha comportat per a les comunitats autònomes.

En aquesta data, aquesta última xifra encara no havia estat comunicada oficial-
ment i és per això que el departament d’Economia i Hisenda va fer una estimació 
d’acord amb la informació disponible.

En aquest sentit, el Govern treballa amb un calendari que permeti, sempre i que els 
grups parlamentaris així ho permetin, que els pressupostos es puguin aprovar abans de 
la finalització de l’exercici 2021 per tal que puguin entrar en vigor l’1 de gener de 2022.

Quant a l’apartat b, el Govern sempre assisteix a tots els fòrums que puguin ser 
útils per a l’assoliment dels objectius pels quals treballa i en funció del sentit, la 
transcendència i la utilitat dels temes que s’hi tracten, decideix quins són els respon-
sables que l’han de representar.



BOPC 144
2 de novembre de 2021

4.50.02. Compliment de mocions 54

Tanmateix, recordem que el conseller d’Economia i Hisenda, el passat 28 de ju-
liol, va assistir al Consell de Política Fiscal i Financera per resoldre algunes incòg-
nites necessàries per poder avançar en l’elaboració dels pressupostos de la Genera-
litat per al 2022.

Finalment, en relació amb el punt c, recordar que el Govern de l’Estat no ha po-
sat encara a debat de les comunitats autònomes, tal i com es va comprometre, un 
sistema de finançament.

Barcelona, 20 d¡octubre de 2021
El secretari general, Jordi Cabrafiga í Macias

Control del compliment de la Moció 6/XIV, sobre les polítiques per a 
garantir el dret a l’habitatge
390-00006/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 18411 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 26.10.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 6/XIV, sobre les polítiques per a 
garantir el dret a l’habitatge (tram. 390-00006/13), us informo del següent:

En relació al punt a de la Moció, el Pla de Govern ja incorpora l’impuls d’un 
pacte nacional per l’habitatge com a espai de debat, diàleg i concertació entre el 
Govern, les administracions locals, els grups parlamentaris, els agents socials i eco-
nòmics i les organitzacions sindicals i per tal que es vehiculin solucions a les ne-
cessitats d’habitatge que el país té en aquests moments. En aquest sentit, el Govern 
treballa perquè l’esmentat pacte sigui una realitat el més aviat possible.

Barcelona, 8 d’octubre de 2021
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Moció 19/XIV, sobre el curs escolar 
2021-2022
390-00019/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021

Control del compliment de la Moció 20/XIV, sobre les prioritats en el 
sector agrari i agroalimentari i el món rural
390-00020/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021
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Control del compliment de la Moció 21/XIV, sobre l’agenda rural
390-00021/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021

Control del compliment de la Moció 22/XIV, sobre les iniciatives per a 
regular el sector audiovisual
390-00022/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021

Control del compliment de la Moció 23/XIV, sobre les polítiques 
lingüístiques
390-00023/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021

Control del compliment de la Moció 24/XIV, sobre les polítiques 
urbanes de recuperació social i ambiental en barris vulnerables
390-00024/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021

Control del compliment de la Moció 25/XIV, sobre les beques i els 
ajuts universitaris i el model universitari català
390-00025/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Recerca i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.10.2021
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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’Educació amb el 
conseller d’Educació sobre els motius de cessament del director 
territorial d’Educació a Girona
354-00031/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Comunicació de la retirada: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP (reg. 17577).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Educació, 16.09.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre la gestió policial per a afrontar les grans 
reunions de joves al carrer per a beure alcohol i sobre l’autoritat 
policial dels Mossos d’Esquadra en el compliment de llurs funcions 
d’ordre públic
354-00046/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 97.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 97.

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

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 97.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de Recerca i Universitats sobre la informació dels 
fet ocorreguts el 6 d’octubre del 2021 a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i l’assetjament i els atacs rebuts pels membres de S’ha 
acabat
354-00057/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs (reg. 17581).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 27.10.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb el conseller d’Interior sobre la informació dels fets ocorreguts 
el 6 d’octubre del 2021 a la Universitat Autònoma de Barcelona i 
l’assetjament i els atacs rebuts pels membres de S’ha acabat
354-00058/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs (reg. 17582).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 27.10.2021.

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

Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern a Girona 
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre el cessament del 
director territorial d’Educació a Girona
356-00094/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Comunicació de la retirada: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP (reg. 17576).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Educació, 16.09.2021.

Sol·licitud de compareixença de l’ex director territorial d’Educació a 
Girona davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre el seu 
cessament
356-00095/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Comunicació de la retirada: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP (reg. 17578).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Educació, 16.09.2021.
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Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre els seus contactes 
personals amb agents de la policia expedientats per la Divisió d’Afers 
Interns
356-00196/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 5, tinguda el 27.10.2021, DSPC-C 97.

Sol·licitud de compareixença de Francisco Javier Lafuente Sancho, 
rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi dels fets del 6 d’octubre de 2021 
a la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació als atacs rebuts 
per l’associació d’estudiants S’ha acabat
356-00251/13

SOL·LICITUD

Presentació: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs (reg. 17583).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 27.10.2021.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 16

CONVOCADA PER AL 2 DE NOVEMBRE DE 2021

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 2 de novembre de 2021, a les 15.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el dia 3 de novembre, a les 

9.00 h)
2. Decret llei 23/2021, de 19 d’octubre, de modificació del Decret llei 18/2021, 

del 27 de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial 
de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al personal del sector públic 
de la Generalitat. Tram. 203-00013/13. Govern de la Generalitat. Debat i votació 
sobre la validació o derogació del decret llei.

3. Projecte de llei de la ciència de Catalunya. Tram. 200-00002/13. Govern de la 
Generalitat. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 103, 7).

4. Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari. Tram. 202-
00018/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per 
Guanyar. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 
91, 9, esmena presentada: BOPC 129, 64).

5. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la ges-
tió de les residències per a gent gran. Tram. 252-00010/13. Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem, Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 103, 101).
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6. Proposta de resolució de creació d’una comissió específica per a la tramitació 
de textos consolidats. Tram. 252-00012/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 133, 40).

7. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques previstes per a afrontar les conse-
qüències del canvi climàtic i la crisi energètica. Tram. 300-00064/13. Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Substan-
ciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials. Tram. 300-00057/13. 
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre l’evolució de l’economia. Tram. 300-00058/13. 
Grup Mixt. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre el finançament dels governs locals. Tram. 300-
00061/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el deute de la Generalitat amb el món local. 
Tram. 300-00062/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substan-
ciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre els mecanismes de control del Cos de Mossos 
d’Esquadra. Tram. 300-00063/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre el futur d’Europa. Tram. 300-00066/13. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre el funcionament del sistema sanitari. Tram. 
300-00059/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la transformació del sistema sanitari. Tram. 
300-00065/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre l’accés als serveis a la Catalunya poc poblada. 
Tram. 300-00060/13. Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem. Substanciació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat pública i la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra. Tram. 302-00042/13. Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la T– Mobilitat. Tram. 
302-00043/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’Administració 
de justícia. Tram. 302-00044/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels espais 
agraris. Tram. 302-00045/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’escola a Catalunya. 
Tram. 302-00046/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de l’Afga-
nistan i el paper de la Generalitat en l’acollida de refugiats i el respecte als drets 
humans. Tram. 302-00047/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i 
votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció econòmica 
per a combatre la concentració de la riquesa i les desigualtats socials. Tram. 302-
00048/13. Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4203/2021, interposat pel president 
del Govern de l’Estat contra els articles 1, 6 a 18, les disposicions 
addicionals 1a a 4a, la disposició transitòria 1a i la disposició final 4a, 
lletra b, de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents 
en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament 
d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de 
la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge
381-00004/13

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 18479 / Provisió del president del TC del 18.10.2021

Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021.

Recurs d’inconstitucionalitat 5389/2021, interposat pel president del 
Govern de l’Estat contra el Decret llei 37/2020, del 3 de novembre, de 
reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la 
pandèmia de la COVID-19
381-00005/13

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 18702 / Provisió del president del TC del 19.10.2021

Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021.

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 5439/2021, plantejada pel Jutjat de Primera 
Instància número 11 de Barcelona, amb relació a l’article 2.1, lletres a i b, 
del Decret llei 34/2020, del 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a 
l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats
382-00003/13

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 18705 / Provisió del president del TC del 19.10.2021

Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021.

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 3837/2021, interposat pel Grup Parlamentari de 
VOX en Cataluña, contra els acords de la Mesa del Parlament del 20 
d’abril i del 26 d’abril de 2021, amb relació al procediment per a elegir 
senadors que han de representar la Generalitat al Senat
383-00002/13

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 18701 / Provisió del president del TC del 19.10.2021

Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021.
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