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TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.01. Lleis i altres normes
1.01.03. Decrets llei
Resolució 165/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 23/2021,
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 de Catalunya
203-00013/13
Adopció

7

1.10. Acords i resolucions
Acord 1/XIV del Parlament de Catalunya, de creació del Grup de Treball sobre
l’LGBTI-fòbia
251-00001/13
Adopció

7

Resolució 122/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització
15/2020, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, corresponent a l’exercici del 2018
256-00051/12
Adopció

8

Resolució 123/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització
20/2020, sobre l’Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent als exercicis del 2010
al 2018
256-00053/12
Adopció

9

Resolució 124/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització
21/2020, sobre l’Institut d’Assistència Sanitària, corresponent a l’exercici del 2017
256-00054/12
Adopció

9

Resolució 125/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’educació afectiva i sexual
dels menors
250-00144/13
Adopció

10

Resolució 126/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’oposició al tancament d’una
línia de P3 de l’Escola Nadal, de Sant Feliu de Llobregat
250-00115/13
Adopció

10

Resolució 127/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el tancament de línies de P3
i la reducció de les ràtios als centres educatius del Baix Llobregat
250-00121/13
Adopció

11

Resolució 128/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’Escola Pompeu Fabra, de
Vilanova del Camí
250-00137/13
Adopció
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Resolució 134/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement de la injustícia patida per les persones trans
250-00050/13
Adopció

12

Resolució 135/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la presència de dones com a
expertes i com a actors del món sanitari als mitjans de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals
250-00053/13
Adopció
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Resolució 136/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la feminització de la pobresa
250-00076/13
Adopció

13

Resolució 137/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la presència efectiva de les
dones en la indústria audiovisual
250-00084/13
Adopció

14

Resolució 138/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’estudi de l’impacte en la salut
de les dones que pateixen violència masclista
250-00145/13
Adopció

15

Resolució 139/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’una campanya
de sensibilització sobre les formes de violència masclista
250-00146/13
Adopció

16

Resolució 145/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat viària dels autocars escolars
250-00214/13
Adopció

16

Resolució 146/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la moratòria en l’ús de les llançadores de projectils viscoelàstics pel Cos dels Mossos d’Esquadra
250-00227/13
Adopció

17

Resolució 147/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els furts i robatoris als conreus
de garrofa i la vigilància a les explotacions i els establiments de compra de fruita seca
250-00236/13
Adopció

17

Resolució 153/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura a l’espai públic
250-00200/13
Adopció

18

Resolució 154/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la retirada d’un monument
franquista a Montserrat
250-00201/13
Adopció
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1.20. Interpel·lacions
Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials
300-00057/13
Substanciació

19

Interpel·lació al Govern sobre l’evolució de l’economia
300-00058/13
Substanciació

19

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

20

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

20

Interpel·lació al Govern sobre el finançament dels governs locals
300-00061/13
Substanciació
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Interpel·lació al Govern sobre el deute de la Generalitat amb el món local
300-00062/13
Substanciació

20

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

20

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques previstes per a afrontar les conseqüències del canvi climàtic i la crisi energètica
300-00064/13
Substanciació

20

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

21

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

21

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
2.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups
de treball
Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la gestió de
les residències per a gent gran
252-00010/13
Rebuig
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2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’escola a Catalunya
302-00046/13
Rebuig
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3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei
Projecte de llei de la ciència de Catalunya
200-00002/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences
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3.01.02. Proposicions de llei
Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
202-00019/13
Esmenes a la totalitat
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Proposició de llei per a la derogació del Decret llei 1/2021, pel qual es modifica la
Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i
s’estableixen mesures correctores per equilibrar la presència de dones i homes
202-00020/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

23

Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i altres materials curriculars en
l’educació obligatòria
202-00022/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

24

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre una moratòria per a la nova catalogació dels centres
educatius segons la complexitat
250-00224/13
Esmenes presentades
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Proposta de resolució sobre la conservació del jaciment del Roser-Mujal, de Calella
250-00288/13
Esmenes presentades

24

Proposta de resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3
250-00331/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

25
25

Proposta de resolució sobre una major transparència i rendició de comptes de les
actuacions policials
250-00332/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

25
25

Proposta de resolució sobre la finalització de la construcció de la carretera B-40
250-00333/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

25
25

Proposta de resolució sobre les polítiques de joventut
250-00334/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

26
26

Proposta de resolució sobre l’impuls de l’establiment del dia de l’empresari
250-00335/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

26

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

26
26

Proposta de resolució sobre les inspeccions derivades de la Llei Rider
250-00338/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

26
27

Proposta de resolució sobre l’actualització de les dades relatives a la renda garantida de ciutadania
250-00339/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

27
27

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

27
27

Proposta de resolució sobre el Programa d’infraestructura verda de Catalunya
250-00341/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

27
27

Proposta de resolució sobre el Dia de la Hispanitat
250-00342/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

28
28

Proposta de resolució sobre la construcció d’una ciutat de la justícia a Sabadell
250-00343/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

28
28

Proposta de resolució sobre la modificació del projecte de l’autovia A-14 al pas per
Alfarràs
250-00345/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un equipament residencial i centre de
dia de titularitat pública a Sabadell
250-00346/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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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
Pròrroga del termini per a proposar compareixences
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea
3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea
Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del
Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen els annexos IV i V del Reglament (UE) 2019/1021, sobre contaminants orgànics persistents
295-00044/13
Text presentat
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4. Informació
4.45. Composició dels òrgans del Parlament
4.45.05. Comissions legislatives
Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
410-00002/13
Elecció de la vicepresidenta

41

Composició de la Comissió d’Interior
410-00012/13
Elecció del vicepresident

41

4.45.12. Comissions específiques de seguiment
Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00001/13
Constitució, ratificació de la presidenta, elecció de la vicepresidenta i elecció de la secretària

41

Composició de la Comissió de la Infància
411-00002/13
Constitució, ratificació de la presidenta, elecció de la vicepresidenta i elecció del secretari

42

4.45.13. Comissions específiques d’estudi
Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
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Constitució, ratificació de la presidenta, elecció de la vicepresidenta i elecció de la secretària

43
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406-00002/13
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Inclusiu
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats
4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença del president de l’Institut Català de les Empreses Culturals davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el requeriment de l’Audiència Nacional a l’Institut amb relació al procediment del cas del 3%
356-00298/13
Sol·licitud
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356-00329/13
Sol·licitud
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corresponent al 2020
359-00006/13
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01.

Lleis i altres normes

1.01.03.

Decrets llei

Resolució 165/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del
Decret llei 23/2021, 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 de Catalunya
203-00013/13
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 16, 03.11.2021, DSPC-P 28

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de novembre de 2021, ha debatut
el Decret llei 23/2021, del 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 de Catalunya (tram. 203-00013/13), i ha aprovat la resolució següent,
que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha
de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret llei 23/2021, del 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 de Catalunya.
Palau del Parlament, 3 de novembre de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

1.10.

Acords i resolucions

Acord 1/XIV del Parlament de Catalunya, de creació del Grup de
Treball sobre l’LGBTI-fòbia
251-00001/13
ADOPCIÓ
Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 6, 25.10.2021, DSPC-P 92

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 25 d’octubre de
2021, d’acord amb l’article 55 del Reglament del Parlament, ha aprovat la creació
del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia (tram. 251-00001/13) mitjançant l’adopció
del següent
Acord

S’acorda de crear el Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia (GTLGBTI), amb les
característiques següents:
Objecte
L’objecte del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia és:
1.01.03. Decrets llei
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a) Elaborar una diagnosi sobre l’augment de les violències contra persones LGBTI
per raó d’orientació sexual o d’identitat o expressió de gènere a Catalunya.
b) Establir mesures de prevenció i detecció i d’intervenció contra la LGBTl-fòbia
en els diferents àmbits en què es pot produir, i potenciar el treball en xarxa entre
l’Administració pública i les entitats socials i professionals en la matèria.
Composició
El Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia es compon d’un representant de cadascun dels grups parlamentaris.
Funcionament
El Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia ha d’establir un calendari de reunions
periòdiques i pot sol·licitar que hi compareguin experts, d’acord amb l’article 57 del
Reglament del Parlament.
L’objectiu dels treballs és elaborar un informe que reculli l’objecte del grup de
treball, les recomanacions i conclusions corresponents, i també les propostes d’iniciatives parlamentàries, si s’escauen.
Termini de lliurament de l’informe i de les conclusions
L’informe s’ha de lliurar a la Comissió d’Igualtat i Feminismes en el termini de
sis mesos a comptar de la constitució del grup de treball.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comissió,
Susanna Segovia Sánchez

Resolució 122/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe
de fiscalització 15/2020, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent a l’exercici del
2018
256-00051/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 3, 14.10.2021, DSPC-C 87

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 14 d’octubre
de 2021, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 15/2020, sobre la Fundació
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-00051/12).
Finalment, d’acord amb l’article 186 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe 15/2020, sobre la Fundació de
Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent a l’exercici
del 2018.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe 15/2020, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent a l’exercici del
2018.
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Josep Rius i Alcaraz; el president de la Comissió,
Jordi Riba Colom

1.10. Acords i resolucions
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Resolució 123/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe
de fiscalització 20/2020, sobre l’Oficina Antifrau de Catalunya,
corresponent als exercicis del 2010 al 2018
256-00053/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 3, 14.10.2021, DSPC-C 87

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 14 d’octubre
de 2021, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 20/2020, sobre l’Oficina
Antifrau de Catalunya, corresponent als exercicis del 2010 al 2018, en compliment
de la Resolució 214/XII del Parlament (tram. 256-00053/12).
Finalment, d’acord amb l’article 186 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 20/2020, sobre
l’Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent als exercicis del 2010 al 2018, en
compliment de la Resolució 214/XII del Parlament.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 20/2020, sobre l’Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent als exercicis del 2010 al 2018, en compliment de la Resolució 214/XII del Parlament.
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Josep Rius i Alcaraz; el president de la Comissió,
Jordi Riba Colom

Resolució 124/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe
de fiscalització 21/2020, sobre l’Institut d’Assistència Sanitària,
corresponent a l’exercici del 2017
256-00054/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 3, 14.10.2021, DSPC-C 87

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 14 d’octubre
de 2021, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 21/2020, sobre l’Institut
d’Assistència Sanitària, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 256-00054/12).
Finalment, d’acord amb l’article 186 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2020, sobre
l’Institut d’Assistència Sanitària, corresponent a l’exercici del 2017.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 21/2020, sobre l’Institut d’Assistència Sanitària, corresponent a l’exercici del 2017.
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Josep Rius i Alcaraz; el president de la Comissió,
Jordi Riba Colom
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Resolució 125/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’educació
afectiva i sexual dels menors
250-00144/13
ADOPCIÓ
Comissió d’Educació, sessió 6, 18.10.2021, DSPC-C 90

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’educació afectiva i sexual dels menors (tram. 250-00144/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 12609).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Establir el control parental com una de les recomanacions específiques donades per la Generalitat, de manera que hi hagi un programa específic destinat a informar les famílies dels perills de la connexió de menors a Internet sense control i
amb instruccions per a instal·lar-hi controls parentals, i donar orientacions generals
a les famílies perquè els fills aprenguin a fer un ús adequat de les xarxes socials.
b) Analitzar estudis recents com «(Des)informació sexual: pornografia i adolescència», de Save the Children, i «Nueva pornografia y cambios en las relaciones
interpersonales», de Lluís Ballester, per a avaluar l’impacte de la pornografia en els
diferents grups d’edat pel que fa a la percepció del que són les relacions sexuals i
al vocabulari i els comportaments relacionats, i pel que fa a la normalització de la
prostitució, observant també l’ús d’aplicacions com Only Fans o com es va introduint l’hàbit de les cites de sucre (sugar dating) entre els alumnes als cursos de secundària i batxillerat.
c) Impulsar la implantació de mesures que millorin l’educació sexual i efectiva
dels menors al currículum educatiu d’una manera transversal, en totes les etapes
educatives i amb una perspectiva feminista.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comissió,
Marta Moreta Rovira

Resolució 126/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’oposició
al tancament d’una línia de P3 de l’Escola Nadal, de Sant Feliu de
Llobregat
250-00115/13
ADOPCIÓ
Comissió d’Educació, sessió 6, 18.10.2021, DSPC-C 90

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’oposició al tancament d’una línia de
P3 de l’Escola Nadal, de Sant Feliu de Llobregat (tram. 250-00115/13), presentada pel
Grup Parlamentari d’En Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 9632).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
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a) Revocar la decisió de tancar una línia de P3 de l’Escola Nadal, de Sant Feliu
de Llobregat (Baix Llobregat).
b) Reduir les ràtios als centres educatius de Sant Feliu de Llobregat per a garantir
sostenibilitat i equitat dels centres al municipi, inclosa l’Escola Nadal.
c) Reunir-se de manera urgent amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per
a abordar aquesta qüestió.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comissió,
Marta Moreta Rovira

Resolució 127/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el tancament de
línies de P3 i la reducció de les ràtios als centres educatius del Baix
Llobregat
250-00121/13
ADOPCIÓ
Comissió d’Educació, sessió 6, 18.10.2021, DSPC-C 90

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el tancament de les línies de P3 a Sant
Feliu de Llobregat i Martorell (tram. 250-00121/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 9633).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar l’oferta educativa per al
curs 2022-2023, elaborada en el marc de la taula mixta de planificació escolar al
Baix Llobregat, i evitar el tancament de cap grup de P3, reduir les ràtios als centres
dels municipis, sempre que això permeti una distribució equilibrada de l’alumnat,
amb la dotació necessària de docents i de personal educatiu, i recuperar, si és possible, els grups de P3 tancats, amb l’objectiu de continuar garantint una educació de
qualitat, inclusiva i igualitària.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comissió,
Marta Moreta Rovira

Resolució 128/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’Escola
Pompeu Fabra, de Vilanova del Camí
250-00137/13
ADOPCIÓ
Comissió d’Educació, sessió 6, 18.10.2021, DSPC-C 90

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 18 d’octubre de 2021, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’Escola Pompeu Fabra, de Vilanova del Camí (tram. 250-00137/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 12608).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Planificar i executar les obres necessàries per tal que l’Escola Pompeu Fabra,
de Vilanova del Camí (Anoia), disposi dels espais per a donar resposta a les necessitats d’escolarització.
b) Estudiar la proposta per a la transformació de l’Escola Pompeu Fabra en un
institut escola, quan es presenti al Departament d’Educació, per tal d’atendre la demanda i la necessitat de places de secundària a Vilanova del Camí i poder descongestionar l’Institut Pla de les Moreres i donar una solució global a les necessitats
educatives del municipi.
Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comissió,
Marta Moreta Rovira

Resolució 134/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el
reconeixement de la injustícia patida per les persones trans
250-00050/13
ADOPCIÓ
Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 6, 25.10.2021, DSPC-C 92

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 25 d’octubre
de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el reconeixement de la
injustícia patida per les persones transsexuals (tram. 250-00050/13), presentada pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 7870).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya reconeix el patiment de les persones trans per la
violència sistèmica i la vulneració de drets exercides contra elles.
2. El Parlament de Catalunya expressa la disculpa oficial a la comunitat trans
com a signe de reparació històrica i institucional.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Incloure, en una llei que protegeixi els drets de les persones trans, els mecanismes de reparació històrica necessaris, en especial de les dones trans que van patir la
repressió i la marginació social i laboral que les ha deixat sense recursos.
b) Crear el premi Catalunya Orgullosa de reconeixement anual d’una figura referent del col·lectiu LGBTI i de la seva lluita, com a eina de recuperació i restabliment
històric de la lluita LGBTI i els seus referents, i que aquest premi es lliuri i es celebri
de manera rotatòria en els diferents demarcacions territorials.
Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comissió,
Susanna Segovia Sánchez

1.10. Acords i resolucions

12

BOPC 151
9 de novembre de 2021

Resolució 135/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la presència de
dones com a expertes i com a actors del món sanitari als mitjans de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-00053/13
ADOPCIÓ
Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 6, 25.10.2021, DSPC-C 92

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 25 d’octubre de
2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la presència de dones com
a expertes i com a actors del món sanitari als mitjans de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals (tram. 250-00053/13), presentada pel Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 9545).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
a garantir que el pes que tenen les dones com a actors i expertes del món sanitari
es traslladi als temps de paraula i a la presència als mitjans públics dependents de
la Corporació.
Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comissió,
Susanna Segovia Sánchez

Resolució 136/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la feminització
de la pobresa
250-00076/13
ADOPCIÓ
Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 6, 25.10.2021, DSPC-C 92

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 25 d’octubre de
2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la feminització de la pobresa (tram. 250-00076/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 9546).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Presentar-li, en el termini de tres mesos, el pla biennal per a incentivar l’ocupació estable i de qualitat de les dones, amb l’estudi d’impacte de gènere i d’edat
corresponent, tal com estableix l’article 32 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i la Moció 59/XII de Parlament de Catalunya,
sobre la igualtat de gènere, que instava el Govern a posar-lo en marxa el segon semestre del 2020.
b) Dur a terme una campanya de sensibilització i d’informació sobre el dret que
tenen les cuidadores no professionals a subscriure un conveni especial amb la Seguretat Social per a cobrir la jubilació i la incapacitat a càrrec del finançament de
l’Estat, tal com estableix el Reial decret llei 6/2019, de l’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes
en el treball i l’ocupació.
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c) Redactar, en el termini de tres mesos, un estudi d’impacte de gènere de la crisi
provocada per la Covid-19 que permeti de posar en marxa un pla de xoc per a evitar que la càrrega de cures faci augmentar la desigualtat entre homes i dones, que
l’ocupació femenina trigui més a recuperar-se i que augmenti la precarietat en els
treballs que fan de manera majoritària les dones, com les treballadores d’atenció a
la dependència, les dones que fan feines de neteja, les cambreres de pis dels hotels i
les treballadores de la llar i de la restauració, entre d’altres.
d) Presentar-li, en el termini de sis mesos, un informe d’impacte de gènere que
detalli les partides concretes que destina a promocionar la igualtat de gènere efectiva entre homes i dones i la lluita contra la violència masclista, amb l’establiment
d’un calendari pressupostari que permeti d’avaluar els increments en el temps.
e) Impulsar, en el marc del Pla interdepartamental de suport a les famílies, un
pla específic, acompanyat d’un pressupost adequat, d’abordatge de la situació de les
famílies monoparentals femenines que garanteixi la protecció i els drets de totes les
dones que es troben soles a càrrec de la llar i dels fills.
f) Destinar les partides econòmiques específiques per a desplegar la Llei 17/2015,
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 5/2008, del 24 d’abril,
del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
g) Garantir que l’Observatori de la Igualtat de Gènere vetlli pel desplegament de
la Llei 17/2015.
Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comissió,
Susanna Segovia Sánchez

Resolució 137/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la presència
efectiva de les dones en la indústria audiovisual
250-00084/13
ADOPCIÓ
Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 6, 25.10.2021, DSPC-C 92

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 26 d’octubre de
2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la presència efectiva de
les dones en la indústria audiovisual catalana (tram. 250-00084/13), presentada pel
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 9547).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer el seguiment de la participació de les dones en el sector audiovisual i dels
continguts i el disseny de les mesures d’acció positives per a complir la Llei 17/2015,
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, per mitjà d’un estudi detallat de
la situació de les professionals del sector audiovisual en tots els àmbits –formació,
producció i exhibició–, i també dels continguts audiovisuals realitzats amb el suport
de fons públics i d’institucions i televisions públiques. Aquest estudi ha d’incloure
indicadors que permetin de separar les dades des de la perspectiva de la interseccionalitat, i també de l’ètnia i l’orientació sexual, entre d’altres.
b) Incorporar, per mitjà de l’Institut Català de les Dones, l’opinió de persones
expertes en perspectiva de gènere i interseccionalitat especialitzades en l’àmbit audiovisual en la valoració dels projectes audiovisuals candidats a tenir suport de fons
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públics de la Generalitat, que inclouen també els projectes que es presenten a la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
c) Complir l’acord amb l’Associació Promotora de Dones Cineastes i de Mitjans
Audiovisuals de Catalunya (Dones Visuals) per a garantir l’aplicació del pla d’acció
d’aquesta entitat.
Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comissió,
Susanna Segovia Sánchez

Resolució 138/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’estudi de
l’impacte en la salut de les dones que pateixen violència masclista
250-00145/13
ADOPCIÓ
Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 6, 25.10.2021, DSPC-C 92

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 25 d’octubre de
2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la salut de les dones que
pateixen violència masclista (tram. 250-00145/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 12666).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un estudi sobre l’impacte
de les violències masclistes en la salut de les dones, en format d’enquesta i de periodicitat biennal, que permeti d’obtenir:
a) Les dades quantitatives amb relació al nombre de dones afectades físicament o
psíquicament per haver patit violència masclista d’una manera continuada.
b) Les dades sobre l’impacte de la violència masclista en la salut de les dones no
només transversalment, sinó també longitudinalment.
c) Les dades sobre la manera com emmalalteixen les dones, la naturalesa de les
malalties i els trastorns mentals i la prevalença, i també cercar estratègies per a detectar d’una manera més precoç aquestes malalties i millorar l’acompanyament i la
recuperació de la salut d’aquestes dones.
Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comissió,
Susanna Segovia Sánchez
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Resolució 139/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració
d’una campanya de sensibilització sobre les formes de violència
masclista
250-00146/13
ADOPCIÓ
Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 6, 25.10.2021, DSPC-C 92

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 25 d’octubre de
2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de sensibilització sobre les formes de violència masclista (tram. 250-00146/13),
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya (reg. 12667 i 12833).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar les accions i les transformacions necessàries per a aplicar completament la modificació introduïda per la
Llei 17/2020, del 22 de desembre, en la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista, que comprèn campanyes de sensibilització,
difusió i promoció dels drets de les dones i formació per a mostrar que la violència
masclista, com detalla la Llei 5/2008 en la redacció donada per la Llei 17/2020, presenta altres formes més enllà de la violència física.
Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comissió,
Susanna Segovia Sánchez

Resolució 145/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la seguretat
viària dels autocars escolars
250-00214/13
ADOPCIÓ
Comissió d’Interior, sessió 5, 27.10.2021, DSPC-C 97

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 27 d’octubre de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la seguretat viària dels autocars escolars
(tram. 250-00214/13), presentada pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 15786).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar planificant controls d’alcoholèmia i drogues als conductors d’autocars escolars, especialment abans de les sortides escolars i abans de tornar-ne.
b) Obrir una línia de subvenció destinada a empreses d’autocars amb l’objectiu
d’adequar els sistemes de seguretat dels vehicles al transport de menors, tot prioritzant la instal·lació de sistemes de retenció infantil ajustats a llur talla i pes.
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Joan Carles Garcia Guillamon; el president de la
Comissió, Chakir el Homrani Lesfar
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Resolució 146/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la moratòria
en l’ús de les llançadores de projectils viscoelàstics pel Cos dels
Mossos d’Esquadra
250-00227/13
ADOPCIÓ
Comissió d’Interior, sessió 5, 27.10.2021, DSPC-C 97

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 27 d’octubre de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la moratòria en l’ús de les llançadores de projectils viscoelàstics pel Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 250-00227/13),
presentada pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 19017).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a modificar el protocol d’utilització
de les llançadores de 40 mm, i de llurs projectils, amb l’objectiu de minimitzar el
risc de causar lesions i garantir-ne el retiment de comptes. Com a criteri general, i
sens perjudici que es pugui considerar alguna especificació justificada per a casos
molt excepcionals i de necessitat extrema, les llançadores s’han de fer servir amb
l’autorització de la persona que exerceix el comandament del dispositiu i cal avisar
els ciutadans abans d’utilitzar-les. Així mateix, n’ha de quedar sempre perfectament
registrada la traçabilitat de l’ús i en cap cas no es poden disparar els projectils a l’alçada del cap.
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Joan Carles Garcia Guillamon; el president de la
Comissió, Chakir el Homrani Lesfar

Resolució 147/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els furts i
robatoris als conreus de garrofa i la vigilància a les explotacions i els
establiments de compra de fruita seca
250-00236/13
ADOPCIÓ
Comissió d’Interior, sessió 5, 27.10.2021, DSPC-C 97

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 27 d’octubre de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els furts i robatoris als conreus de garrofa (tram. 250-00236/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 19014).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reforçar el pla per a evitar, prevenir i perseguir els furts i robatoris a les explotacions de conreu de la garrofa, i promoure’n la denúncia.
b) Continuar planificant dispositius d’agents rurals i policials per a dur a terme
tasques de prevenció de furts i robatoris en l’àmbit rural i de vigilància, inspecció
i control d’explotacions i establiments de compra de fruita seca, especialment a les
zones del territori afectades per aquest problema.
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c) Continuar recollint les denúncies de furts i robatoris en les explotacions, i continuar la campanya informativa entre els establiments de compra de fruita seca sobre la necessitat de demanar la llicència d’explotació agrària per a comprar la fruita
seca que arriba a aquests establiments.
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Joan Carles Garcia Guillamon; el president de la
Comissió, Chakir el Homrani Lesfar

Resolució 153/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el
reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura a
l’espai públic
250-00200/13
ADOPCIÓ
Comissió de Justícia, sessió 3, 28.10.2021, DSPC-C 101

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 28 d’octubre de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el reconeixement de les víctimes de
la Guerra Civil i la dictadura a l’espai públic (tram. 250-00200/13), presentada pel
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 13878).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar recollint dades mitjançant el Memorial Democràtic, tal com ja s’està fent fruit d’un projecte que compta amb la col·laboració de les entitats memorialistes, per a la compleció del cens que documenta la persecució que van patir milers
de deportats republicans als camps de concentració i extermini nazis, i per a nodrir
el Banc de la memòria democràtica –plataforma digital que conté censos que inclouen les persones que durant la Guerra Civil i el franquisme foren víctimes mortals o
van patir privació de llibertat–, i ampliar aquesta tasca incidint en la recerca de més
informació sobre altres tipologies de represaliats i víctimes del franquisme, com el
desterrament, la depuració de cossos de professionals o la realització de treballs forçats, entre altres.
b) Desenvolupar, mitjançant la Direcció General de Memòria Democràtica i el
Memorial Democràtic i en col·laboració amb els municipis, un programa específic
de reconeixement a aquestes víctimes a l’espai públic, consistent en l’exhibició de
la informació relativa a cada cas, pels mitjans tècnicament més adequats, al darrer indret de residència coneguda de les víctimes, abans de llur desaparició forçada, assassinat extrajudicial, internament en un camp de detenció o de concentració,
enquadrament a qualsevol dels batallons de treballs forçats o celebració del procés
sumaríssim contra llur persona, amb indicació de les dades següents, segons cada
cas concret:
– Nom i cognoms
– Data de naixement
– Data i lloc de la detenció o desaparició, si escau i són coneguts.
– Data i lloc de l’execució o mort sota custòdia, si escau i són coneguts.
– Indicació del lloc i període de privació de llibertat, si escau i són coneguts.
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– Indicació de la unitat d’enquadrament i període de realització de treballs forçats, si escau i són coneguts.
– Data i lloc de l’alliberament, si escau i són coneguts.
Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Oscar Aparicio Pedrosa; el president de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé

Resolució 154/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la retirada d’un
monument franquista a Montserrat
250-00201/13
ADOPCIÓ
Comissió de Justícia, sessió 3, 28.10.2021, DSPC-C 101

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 28 d’octubre de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la retirada d’un monument franquista
a Montserrat (tram. 250-00201/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes
i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 13879).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer les gestions necessàries per a retirar, al més aviat possible, l’escultura figurativa dedicada al Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat, situada a
la plaça dels Apòstols, prop del monestir de Montserrat, dins el terme municipal de
Monistrol de Montserrat (Baix Llobregat), i conservar-la i museïtzar-la.
b) Arribar, al més aviat possible, a un acord amb l’Abadia de Montserrat, per
mitjà del Memorial Democràtic, per a una contextualització adequada de la resta de
l’entorn monumental, sense l’escultura figurativa.
Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Oscar Aparicio Pedrosa; el president de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé

1.20.

Interpel·lacions

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

Sessió 16, tinguda el 02.11.2021, DSPC-P 27.

Interpel·lació al Govern sobre l’evolució de l’economia
300-00058/13
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 02.11.2021, DSPC-P 27.
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Interpel·lació al Govern sobre el funcionament del sistema sanitari
300-00059/13
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 04.11.2021, DSPC-P 29.

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

Sessió 16, tinguda el 04.11.2021, DSPC-P 29.

Interpel·lació al Govern sobre el finançament dels governs locals
300-00061/13
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 02.11.2021, DSPC-P 27.

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

Sessió 16, tinguda el 02.11.2021, DSPC-P 27.

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

Sessió 16, tinguda el 02.11.2021, DSPC-P 27.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques previstes per a afrontar
les conseqüències del canvi climàtic i la crisi energètica
300-00064/13
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 02.11.2021, DSPC-P 27.

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

Sessió 16, tinguda el 04.11.2021, DSPC-P 29.

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

Sessió 16, tinguda el 02.11.2021, DSPC-P 27.
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i
grups de treball
2.10.85.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre
la gestió de les residències per a gent gran
252-00010/13
REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 16, tinguda el 03.11.2021, DSPC-P 28.

2.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’escola a
Catalunya
302-00046/13
REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 16, tinguda el 04.11.2021, DSPC-P 29.
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de la ciència de Catalunya
200-00002/13
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 21057).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (de l’11.11.2021 al
12.11.2021).
Finiment del termini: 15.11.2021; 10:30 h.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
202-00019/13
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 20018 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori,
05.11.2021
GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 20018)

A la Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto,
Andrés Bello Sanz, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 115 y siguientes del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente enmienda a la totalidad a la Proposició de llei de millora
urbana, ambiental i social dels barris i viles (tram. 202-00019/13).
Enmienda
GP de VOX en Cataluña
A la totalidad

De retorno de la proposición de ley.
Palacio del Parlamento, 27 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto;
Andrés Bello Sanz, diputado, GP VOX

Proposició de llei per a la derogació del Decret llei 1/2021, pel qual es
modifica la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, i s’estableixen mesures correctores per equilibrar
la presència de dones i homes
202-00020/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 20616; 21064).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2021; 10:30 h.
3.01.01. Projectes de llei
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Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i altres materials
curriculars en l’educació obligatòria
202-00022/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 20617; 21063).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2021; 10:30 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre una moratòria per a la nova catalogació
dels centres educatius segons la complexitat
250-00224/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 15656 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 27.09.2021
GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI
DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 15656)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació al punt 2

Garantir que es mantindran els recursos de reforç per la complexitat i que els
centres que hagin canviat la seva catalogació tindran compensació.
Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació al punt 3

Garantir que els criteris que s’estableixen per catalogar els centres segons la
seva complexitat són transparents, avaluables i actuals.

Proposta de resolució sobre la conservació del jaciment del RoserMujal, de Calella
250-00288/13
ESMENES PRESENTADES
Reg. 20034 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 04.11.2021
GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE
JUNTS PER CATALUNYA (REG. 20034)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació en el punt 2

2. Modificar la Llei de Patrimoni vigent per tal d’incloure consideracions paisatgístiques i altres aspectes patrimonials i d’ús social als conjunts arqueològics a
protegir.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3
250-00331/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 20618).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.11.2021 al 19.11.2021).
Finiment del termini: 22.11.2021; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 20855).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre una major transparència i rendició de
comptes de les actuacions policials
250-00332/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 20619).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.11.2021 al 19.11.2021).
Finiment del termini: 22.11.2021; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 20856).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la finalització de la construcció de la
carretera B-40
250-00333/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 20620).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.11.2021 al 19.11.2021).
Finiment del termini: 22.11.2021; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 20857).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2021; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre les polítiques de joventut
250-00334/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 20621).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.11.2021 al 19.11.2021).
Finiment del termini: 22.11.2021; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 20858).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de l’establiment del dia de
l’empresari
250-00335/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 20859).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.11.2021 al 19.11.2021).
Finiment del termini: 22.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura de totes les oficines de la
Generalitat d’atenció al públic
250-00336/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 20622).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.11.2021 al 19.11.2021).
Finiment del termini: 22.11.2021; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 20860).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les inspeccions derivades de la Llei
Rider
250-00338/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 20623).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.11.2021 al 19.11.2021).
Finiment del termini: 22.11.2021; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 20861).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’actualització de les dades relatives a la
renda garantida de ciutadania
250-00339/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 20624).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.11.2021 al 19.11.2021).
Finiment del termini: 22.11.2021; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 20862).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2021; 10:30 h.

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
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 20625).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.11.2021 al 19.11.2021).
Finiment del termini: 22.11.2021; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 20863).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Programa d’infraestructura verda de
Catalunya
250-00341/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 20626).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.11.2021 al 19.11.2021).
Finiment del termini: 22.11.2021; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 20864).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2021; 10:30 h.
3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el Dia de la Hispanitat
250-00342/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 20627).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.11.2021 al 19.11.2021).
Finiment del termini: 22.11.2021; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 20865).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una ciutat de la justícia
a Sabadell
250-00343/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 20628).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.11.2021 al 19.11.2021).
Finiment del termini: 22.11.2021; 10:30 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 20866).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació del projecte de l’autovia
A-14 al pas per Alfarràs
250-00345/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 20867).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.11.2021 al 19.11.2021).
Finiment del termini: 22.11.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un equipament
residencial i centre de dia de titularitat pública a Sabadell
250-00346/13
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 20629).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.11.2021 al 19.11.2021).
Finiment del termini: 22.11.2021; 10:30 h.

3.10.25. Propostes de resolució
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 20868).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.11.2021; 10:30 h.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2021, sobre el
Síndic de Greuges, corresponent a l’exercici del 2019
256-00009/13
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 20630).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.11.2021 al 23.11.2021).
Finiment del termini: 24.11.2021; 10:30 h.

3.40.

Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

Procediments de participació en l’aplicació dels principis de
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea
3.40.02.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen
els annexos IV i V del Reglament (UE) 2019/1021, sobre contaminants
orgànics persistents
295-00044/13
TEXT PRESENTAT
Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 29.10.2021
Reg. 20288 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i
Cooperació, 29.10.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifican los anexos IV y V del Reglamento (UE)
2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contaminantes
orgánicos persistentes (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2021)
656 final] [COM(2021) 656 final anexo] [2021/0340 (COD)] {SEC(2021) 379
final} {SWD(2021) 299 final} {SWD(2021) 300 final} {SWD(2021) 301 final}

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.
Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.
Fascicle segon
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29

BOPC 151
9 de novembre de 2021

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea:
cmue@congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
Bruselas, 28.10.2021 COM(2021) 656 final 2021/0340 (COD) Propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifican los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contaminantes orgánicos
persistentes (texto pertinente a efectos del EEE) {SEC(2021) 379 final} {SWD(2021) 299 final} - {SWD(2021) 300 final} - {SWD(2021) 301 final}
Exposición de motivos
1. Contexto de la propuesta
Razones y objetivos de la propuesta

El Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo1, sobre
contaminantes orgánicos persistentes (el «Reglamento COP») transpone los compromisos de la Unión en virtud del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes (el «Convenio de Estocolmo»), aprobado por la Decisión
2006/507/CE2 del Consejo, y del Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes
orgánicos persistentes (el «Protocolo COP»), aprobado por la Decisión 2004/259/CE3
del Consejo.
El propósito principal de la propuesta es transponer, para las sustancias incluidas
en el ámbito de aplicación, las obligaciones internacionales de la UE en virtud del Convenio de Estocolmo y, concretamente, las que se derivan del Reglamento COP. Por lo
tanto, el objetivo primordial de la propuesta es proteger la salud humana y el medio
ambiente de los efectos adversos causados por las sustancias COP y eliminar o minimizar las emisiones de COP procedentes de los residuos. Considerando lo expuesto,
los objetivos generales de esta iniciativa también pretenden, en la medida de lo posible, garantizar un equilibrio óptimo con las ambiciones del Pacto Verde Europeo, que
espera crear ciclos de materiales no tóxicos, incrementar el reciclado y la circularidad
y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los problemas causados por las sustancias COP derivan de sus propiedades físicas y químicas intrínsecas, del momento y la modalidad de uso, y de los efectos
adversos que su liberación progresiva tiene en la salud de los seres humanos y los
ecosistemas, y en los servicios que estos últimos aseguran. De un modo u otro, se
reconoce que todas las sustancias COP provocan efectos adversos en los organismos
vivos, generalmente a largo plazo. Persisten durante mucho tiempo en el medio ambiente y en nuestros cuerpos y pueden transportarse sin cambios a prácticamente cualquier punto remoto del planeta, muy lejos del lugar de producción o de utilización.
Más concretamente, esta iniciativa pretende actualizar, para algunas sustancias
y grupos de sustancias, los límites de concentración establecidos en los anexos IV
y V del Reglamento COP, que determinan el tratamiento de los residuos que contienen COP, y en particular, si pueden reciclarse o deben destruirse o transformarse de
forma irreversible. Con esta actualización, los anexos IV y V del Reglamento serán
conformes con el Convenio de Estocolmo y con el anexo I del Reglamento COP, al
1. Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida) (DO L 169 de 25.6.2019, p. 45).
2. Decisión 2006/507/CE del Consejo, de 14 de octubre de 2004, relativa a la celebración, en nombre de la
Comunidad Europea, del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (DO L 209 de
31.7.2006, p. 1).
3. Decisión 2004/259/CE del Consejo, de 19 de febrero de 2004, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a
gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes (DO L 81 de 19.3.2004, p. 35).
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armonizarse la lista de las sustancias e introducirse valores límite de concentración
para todas ellas. Además, los valores límite de algunas sustancias que ya figuran en
la lista se adaptarán a los avances científicos y técnicos.
La gestión de los residuos de COP, incluido el reciclado cuando sea posible, debe
llevarse a cabo de forma respetuosa con el medio ambiente, y con un impacto mínimo en la salud humana y el medio ambiente. Las materias secundarias resultantes
deben ser siempre seguras y aptas para el uso previsto y, en la mayor medida posible,
estar libres de sustancias tóxicas. Debería también minimizar el grado de liberación
de sustancias tóxicas en el medio ambiente, contribuyendo así al objetivo de contaminación cero a través de la reducción del impacto en el medio ambiente y la salud.
Para conseguirlo, es imprescindible contar con tecnologías de clasificación y descontaminación idóneas y de vanguardia.
Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política
sectorial

Las normas actuales de la Unión sobre la gestión de contaminantes orgánicos
persistentes se establecen en el Reglamento COP. Por otra parte, el Reglamento
(UE) n.º 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo4 garantiza la aplicación de
las obligaciones de la Unión relativas a la exportación de contaminantes orgánicos
persistentes.
La propuesta modifica los anexos IV y V del Reglamento COP, transpone los
compromisos de la Unión en el contexto del Convenio de Estocolmo y del Protocolo COP, y es coherente con el Convenio de Basilea sobre los movimientos transfronterizos y la eliminación de desechos peligrosos y de otro tipo. La propuesta
hace efectiva la obligación para las partes en el Convenio de Basilea de garantizar,
para las sustancias incluidas en su ámbito de aplicación, una gestión medioambiental racional de los residuos peligrosos y otros residuos. Los valores establecidos en
el anexo IV del Reglamento COP aplican a escala de la Unión el concepto de «valores bajos en contenido de COP», que figuran como valores no vinculantes en las
«Directrices técnicas generales para el manejo ambientalmente racional de desechos consistentes en contaminantes orgánicos persistentes, que los contengan o estén
contaminados con ellos» de Basilea.
Coherencia con otras políticas de la Unión

La propuesta es coherente con el objetivo de la estrategia de sostenibilidad para
las sustancias químicas5 de minimizar y sustituir, en la medida de lo posible, las
sustancias químicas que tienen un efecto crónico en la salud humana y el medio ambiente (una tipología de sustancias preocupantes) y de eliminar progresivamente las
más nocivas de las aplicaciones que no son esenciales para la sociedad, en particular
en los productos de consumo.
Asimismo, la propuesta es coherente con el objetivo, presentado en el Pacto Verde Europeo6, de alcanzar la neutralidad climática en Europa de aquí a 2050, y con la
idea de aplicar el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular7 para estimular
el desarrollo de los mercados líderes en productos circulares y neutros desde el punto de vista climático, tanto dentro como fuera de la Unión. La propuesta se ajusta
también a la Comunicación sobre un plan de acción de contaminación cero8, en la que
la UE ha definido su visión de contaminación cero para 2050, según la cual la contaminación del aire y del agua se reduce a niveles que ya no se consideran perjudiciales para la salud y los ecosistemas naturales y que respetan los límites aceptables
para nuestro planeta.
4. Reglamento (UE) n.º 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la
exportación e importación de productos químicos peligrosos (DO L 201 de 27.7.2012, p. 60).
5. COM(2020) 667 final
6. COM(2019) 640 final
7. COM(2020) 98 final
8. COM(2021) 400 final
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad
Base jurídica

La propuesta se basa en el artículo 192, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relativo a la protección del medio ambiente, habida cuenta
de que las medidas acordadas en virtud del Convenio de Estocolmo persiguen predominantemente un objetivo medioambiental, a saber, la eliminación o reducción de
los contaminantes orgánicos persistentes.
El artículo 15, apartado2 del Reglamento COP especifica que la Comisión debe
mantener bajo revisión permanente los anexos IV y V y, en su caso, presentar propuestas legislativas para modificar dichos anexos al objeto de adaptarlos a los cambios de la lista de sustancias que figura en los anexos del Convenio o el Protocolo, o
para modificar inscripciones o disposiciones existentes de los anexos del presente Reglamento para adaptarlas a los avances científicos y técnicos.
Subsidiariedad

Las sustancias COP incluidas en el ámbito de aplicación de esta propuesta se
transportan a través de las fronteras interiores de la UE lejos de su lugar de origen,
y por lo tanto resulta prioritario evitar la liberación de residuos que contienen COP.
La protección de la salud humana y del medio ambiente a través de un sistema
que garantice la buena gestión de los residuos de COP solo puede ser eficaz si se
definen y establecen normas a nivel de la UE. Por esta razón, los Estados miembros
no pueden alcanzar por sí solos los objetivos de la propuesta, ya que es necesario
un enfoque armonizado para garantizar que la Unión, como parte del Convenio de
Estocolmo, cumple con sus obligaciones internacionales.
Proporcionalidad

El Reglamento COP exige que se examine la proporcionalidad, tal y como se
indica en el considerando 34 del Reglamento. El principio de proporcionalidad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, intenta determinar límites específicos para las acciones emprendidas por las instituciones europeas.
Las medidas de la propuesta se limitan a lo necesario para alcanzar los objetivos y toman en cuenta las disposiciones del artículo 5 del Protocolo número 2 del
Tratado de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad
y proporcionalidad, que indica que «los proyectos de actos legislativos tendrán debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los Gobiernos nacionales, las autoridades
regionales o locales, los agentes económicos o los ciudadanos sea lo más reducida
posible y proporcional al objetivo que se desea alcanzar».
La metodología para establecer los valores límite, descrita en el anexo IV de la
evaluación de impacto, respalda la fijación de valores límite que sean viables y aplicables para todos los flujos de residuos pertinentes. Se lleva a cabo una evaluación
de la viabilidad técnica y económica de los valores límite propuestos para los principales operadores afectados; cada evaluación se realiza caso por caso, sobre la base
de la información disponible. Se toman en cuenta aspectos como el número, tamaño
y naturaleza de las partes interesadas afectadas y su capacidad estimada para absorber las inversiones y los costes adicionales, así como la capacidad de tratamiento
disponible de los operadores de residuos.
En la sección 8.2 de la evaluación de impacto se resume el análisis del impacto
de las opciones políticas preferidas.
Elección del instrumento

Según el artículo 15, apartado 2, del Reglamento COP, la Comisión tiene que
presentar, en su caso, propuestas legislativas para modificar los anexos IV y V del
Reglamento, al objeto de adaptarlos a las modificaciones de la lista de sustancias
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que figura en los anexos del Convenio o el Protocolo, o para modificar inscripciones
o disposiciones existentes de los anexos del presente Reglamento para adaptarlas a
los avances científicos y técnicos. Por lo tanto, y tal como se prescribe en el artículo 15, apartado 2, esta iniciativa adopta la forma de un Reglamento por el que se
modifica el Reglamento COP.
3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación
existente

Habida cuenta de la naturaleza limitada y técnica de esta propuesta, y tomando
en cuenta la refundición del Reglamento COP de 2019, no se ha considerado necesaria una evaluación ex post de la legislación existente.
Consultas con las partes interesadas

La evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta fue objeto de
una exhaustiva consulta para garantizar que la opinión de partes interesadas estaba
representada y se tomaba debidamente en cuenta. Habida cuenta del carácter técnico de la propuesta y el alto grado de detalle, la consulta se dirigió principalmente a
las partes interesadas profesionales, del mundo académico y del ámbito industrial y
sectorial, así como a representantes de la sociedad civil, como las ONG, las asociaciones de consumidores y los sindicatos.
La evaluación inicial de impacto (hoja de ruta) se publicó el 29 de mayo de 2020,
y el período de consulta finalizó el 7 de agosto de 2020; se recibieron comentarios
de 51 encuestados. El análisis de las respuestas puso de manifiesto algunas discrepancias claras entre las partes interesadas sobre cómo tratar los COP en la economía circular.
Según numerosas respuestas, en particular de las ONG, el reciclado de residuos
que contienen COP es incompatible con una economía circular segura. Este argumento da prioridad a la eliminación de COP de la cadena de suministro por encima
de los beneficios potenciales asociados al reciclado de dichos productos. Desde el
lado de la industria, las respuestas son más matizadas y señalan que las políticas de
la UE que aspiran a un «entorno libre de sustancias tóxicas» y también a un mayor
reciclado a menudo resultan contradictorias, por lo que los operadores de residuos
se encuentran en situaciones en las que las normas no son predecibles y viables.
Dos asociaciones indicaron que debería prestarse más apoyo público para fomentar
nuevas inversiones en la clasificación y descontaminación de residuos, ya que ello
permitiría un mayor y mejor reciclado.
Además, se llevó a cabo una consulta específica de las partes interesadas en el
contexto del estudio de apoyo, que incluía todos los aspectos pertinentes para la
evaluación de impacto, incluidos los elementos socioeconómicos, mediante un cuestionario electrónico y entrevistas con los representantes de sectores y organizaciones clave. La evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta también
aprovecha las opiniones de las partes interesadas y de la sociedad en general acerca
de las sustancias preocupantes presentes en los materiales reciclados recabada a través de una consulta pública abierta sobre la interconexión entre la legislación sobre
sustancias químicas, productos y residuos9. Esta consulta, que se había realizado en
2018 y abordaba aspectos más amplios y menos técnicos pertinentes para esta medida, ya incluía información que se ha utilizado para fundamentarla. El 28 de febrero
de 2019 se publicó el informe de síntesis10 de dicha consulta.
En el anexo 2 del informe de evaluación de impacto se incluye una descripción
detallada del resultado de las consultas a las partes interesadas.
9. COM(2018) 32
10. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/summary-report-public-consultation-chemical-product-waste-legilsation.pdf
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Obtención y uso de asesoramiento especializado

Para apoyar el análisis de la evaluación de impacto, la Comisión adjudicó un
contrato de asistencia a consultores externos: «Estudio en apoyo de la evaluación de
los impactos asociados con la revisión de los valores límite para los COP enumerados en los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021»(RPA/INERIS, 2021) La
evaluación también tomó en cuenta un estudio realizado en apoyo de una modificación anterior de los anexos IV y V del Reglamento COP, en el contexto de la refundición del Reglamento (CE) n.º 850/2004, que se centraba en los flujos de masa de
sustancias y residuos. «Estudio en apoyo de la revisión de cuestiones relacionadas
con los residuos en los anexos IV y V del Reglamento (CE) 850/2004» (Ramboll
Environment & Health GmbH, enero de 2019).
Además de estos dos estudios, también se ha considerado la información acerca de las sustancias en cuestión contenida en estudios más antiguos realizados en
apoyo de modificaciones anteriores del Reglamento COP:
– Estudio sobre cuestiones relacionadas con los nuevos residuos COP y sustancias candidatas (Consorcio ESWI, abril de 2011)
– Estudio para facilitar la aplicación de determinadas disposiciones relacionadas con los residuos del Reglamento de contaminantes orgánicos persistentes (COP)
(BiPRO, agosto de 2005)
La realización de la evaluación de impacto en apoyo de la propuesta también
contó con la asistencia del grupo director interservicios para la evaluación de impacto. El grupo fue creado por la DG Medio Ambiente y se reunió en cuatro ocasiones
desde julio de 2020 hasta junio de 2021.
Evaluación de impacto
La presente propuesta se basa en una evaluación de impacto. Después de que se

abordaran las observaciones presentadas por el Comité de Control Reglamentario
en su primer dictamen de 5 de marzo de 2021, la evaluación de impacto recibió un
dictamen favorable con reservas el 29 de junio de 2021. En su dictamen final, el Comité solicitó más detalles acerca de la metodología utilizada para proponer los diferentes valores límite para los COP dentro del ámbito de aplicación de la propuesta.
Las opciones que se sopesan en la evaluación de impacto se refieren a una serie
de valores límite para los valores del anexo IV que se desea proponer para las diferentes sustancias incluidas en el ámbito de aplicación de esta propuesta. Los valores
del anexo IV (también conocidos como «límites de concentración bajos») se definen
en el artículo 7, apartado 4, letra a), del Reglamento COP. Establecen el valor límite
de las sustancias COP presentes en los residuos a partir del cual dichas sustancias
deben destruirse o transformarse de forma irreversible. En la práctica, esto significa que los residuos que contienen COP por debajo de este valor pueden tratarse por
otros medios, también a través del reciclado.
Para cada una de las sustancias incluidas en el ámbito de aplicación, la opción
1 describe la situación de partida actual y representa el valor máximo considerado
(o la ausencia de un límite para las sustancias aún no enumeradas). Por debajo de
la situación de partida no se introducirían cambios en los anexos IV y V del Reglamento COP. Esto implica que las sustancias incluidas recientemente en el Convenio
no quedarían recogidas en los anexos correspondientes11. Otro tanto de lo mismo
se aplicaría a las sustancias para las que ya se han fijado límites en virtud del Reglamento COP y para las cuales se recomienda una revisión en vista de los avances
técnicos y científicos.
La opción 2 toma en consideración los valores intermedios. En esta opción se
propone establecer nuevos valores límite en el anexo IV para las nuevas sustanci11. Tal y como se explica en la sección 3.1 del informe de evaluación de impacto, esta es una opción puramente
hipotética «sin cambios», ya que dicha inclusión es obligatoria y la no inclusión de estas sustancias en el anexo IV impediría a la UE cumplir con su obligación de garantizar una gestión medioambiental racional de los
residuos de COP.
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as y reducir los valores límite para determinados COP ya enumerados, en los casos
en los que se justifique, como por ejemplo con la nueva sustancia recién incluida
en la lista «PFOA, sus sales y compuestos afines al PFOA». No se han considerado valores intermedios en la opción 2 para el dicofol y el pentaclorofenol. Para el
resto de sustancias incluidas en el ámbito de aplicación de la presente propuesta PBDE, HBCDD, PCCC y dioxinas y furanos (incluidos los dl-PCB) - en la evaluación de impacto se consideró un valor límite intermedio.
La opción 3 propone valores límite más estrictos en el anexo IV para ocho sustancias12. Para los PBDE, la opción 3 expone dos subopciones: en una se presentan
los resultados de la aplicación inmediata del valor límite inferior, y la otra prevé un
retraso en la aplicación de 5 años después de la entrada en vigor de la medida (mientras tanto se aplicaría la opción 2).
La opción 4, con un valor adicional más bajo, se ha sopesado para las dioxinas y
los furanos (PCDD/PCDF). Esta opción adicional se presenta para evaluar la posibilidad de establecer un valor inferior en el anexo IV para estas sustancias, así como
una subopción adicional de fijar un valor específico más bajo que se utilice únicamente como límite para los residuos no tratados que se aplican directamente en el
suelo (por ejemplo, en las aplicaciones agrícolas).
El cuadro siguiente presenta una serie de valores (opciones) para el anexo IV
para cada sustancia o grupo de sustancias considerado:
Cuadros 1 y 2: Opciones consideradas para los límites del anexo IV

Opción 1
(situación de
partida13)

Cuadro 1

Opción 2

PFOA, sus sales y
compuestos afines (mg/kg)

-

Dicofol (mg/kg)

-

-

50

Pentaclorofenol (PCP), y sus
sales y ésteres (mg/kg)

-

-

100

Suma de 5 PBDE (mg/kg)
PCCC (mg/kg)

50 para el PFOA
y sus sales;
2.000 para
compuestos afines

Opción 3
0,025 para el PFOA
y sus sales;
1 para compuestos
afines#

1.000

500

200

10.000

1.500

420

1.000

500

100

HBCDD (mg/kg)

Nota: No hay un valor de referencia disponible para el PFOA, el dicofol y el PCP, ya que se trata de sustancias
incluidas recientemente.

Cuadro 2
Dioxinas y furanos*
(mg/kg)

Opción 1
(situación
de partida)
0,015

Opción 2

Opción 3

Opción 4

0,010

0,005+ (0,001)

0,001++ (0,00005)

*: También se evalúa la conveniencia de incluir los PCB similares a las dioxinas en el valor de grupo para dioxinas y furanos.
+/++: Para las dioxinas y los furanos, las opciones 3 y 4 definen un valor de aplicación general para todas las
operaciones de gestión de residuos. Cada una incluye una posible subopción, que propone un valor límite específico adicional entre paréntesis que se aplicaría solo al uso de residuos en el suelo.

Tras la evaluación del impacto ambiental, social y económico de las diversas opciones de actuación posibles para los valores del anexo IV de las sustancias COP en
cuestión, en el cuadro que figura a continuación se destacan las opciones preferidas.

12. Obsérvese que, para los PCB similares a las dioxinas, la evaluación se centra en su integración dentro del
valor límite para dioxinas y furanos.
13. Valores de referencia actuales del anexo IV del Reglamento COP.
3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

35

BOPC 151
9 de novembre de 2021

Cuadro 3: Opción preferida para los límites del anexo IV (sombreado)

Sustancia

Opción 1
Situación de partida

Opción 2

Opción 3

Opción 4

PBDE

1.000 mg/kg

500 mg/kg

Valor inicial de 500 mg/kg, seguido
de una reducción a 200 mg/kg14
5 años después de la fecha de
aplicación del límite inicial

No procede
(no aplicable)

HBCDD

1.000 mg/kg

500 mg/kg

100 mg/kg

No procede

PCDD/PCDF
(dioxinas y
furanos)15

0,015 mg TEQ/kg

0,010 mg TEQ/kg

0,005 mg TEQ/kg

0,001 mg
TEQ/kg

PCB similares
a las dioxinas16

Ninguna consideración
específica para los
dl-PCB (incluidos en
el límite actual total de
PCB de 50 mg/kg)

Fijación de un
límite específico
independiente
para los dl-PCB

Inclusión de los dl-PCB en el
límite de PCDD/PCDF
(según la opción 3 para
PCDD/PCDF: 0,0005 mg TEQ/kg)

No procede

Parafinas cloradas
de cadena corta
(PCCC)

10 000 mg/kg

1.500 mg/kg

420 mg/kg

No procede

PFOA, sus sales
y compuestos
afines

No existen límites

50 mg/kg (PFOA
y sales)
2.000 mg/kg
(compuestos
afines al PFOA)

1 mg/kg para el PFOA y las sales y
No procede
40 mg/kg para los compuestos afines
[Nota: se propone este valor en lugar
de la opción 3 considerada con
anterioridad:
0,025 mg/kg (PFOA y sales)
1 mg/kg (compuestos afines al PFOA)]

Pentaclorofenol
(PCF), y sus sales
y ésteres

No existen límites

No procede

100 mg/kg

No procede

Dicofol

No existen límites

No procede

50 mg/kg

No procede

Además de los valores del anexo IV anteriores, para las sustancias nuevas en la
lista, la evaluación de impacto también analiza la posibilidad de una única opción
de actuación con la inclusión de un solo valor en el anexo V del Reglamento. En aras
de la coherencia, también se propone la inclusión del decaBDE en el valor límite de
los PBDE (ya enumerados). Los valores del anexo V se mencionan en el artículo 7,
apartado 4, letra b) del Reglamento COP y se conocen también como «límites de
concentración máxima».
Cuadro 4: Propuesta de valores límite para el anexo V

Sustancia
PBDE (incluido el decaBDE)

Valor
10.000 mg/kg

PFOA, sus sales y compuestos
afines

50 mg/kg para el PFOA y las sales
2.000 mg/kg para las sustancias afines al PFOA

Pentaclorofenol (PCF)

1.000 mg/kg

Dicofol

5.000 mg/kg

14. O el valor de la suma de los PBDE enumerados en el anexo I, para mezclas o artículos, si este es superior
en ese momento.
15. Las subopciones 3 y 4, que incluyen un valor específico más bajo para los residuos que se aplican en el suelo,
se han considerado pero no se han incluido debido a su impacto desproporcionado y a consideraciones relativas
a la idoneidad del instrumento (otra legislación específica parece más apropiada). Véase el cuadro 5.2 del informe de evaluación de impacto.
16. Las opciones 2 y 3 no representan valores numéricos, sino enfoques diferentes para establecer un límite
para los dl-PCB.
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Las opciones preferidas se apoyan en la metodología descrita en la sección 5.2 y
en el anexo IV del informe de evaluación de impacto. Toman en cuenta los objetivos
generales de protección de la salud humana y del medio ambiente (como objetivo
general), incremento del reciclado y de la utilización de materias primas secundarias y la contribución en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
(en apoyo de los objetivos climáticos de la UE).
Los valores propuestos para el anexo V se fundamentan en los resultados de la
aplicación de la metodología y toman en cuenta, en definitiva, los valores acordados
existentes en el anexo V para sustancias similares.
Además de las sustancias enumeradas anteriormente, la evaluación de impacto
también ha abordado una sustancia adicional, el ácido perfluorohexano sulfónico
(PFHxS). El Comité de Examen de los COP, que opera bajo la autoridad del Convenio de Estocolmo, adoptó una decisión en la que recomienda que la Conferencia
de las Partes (COP) considere la posibilidad de incluir el PFHxS, sus sales y compuestos afines en el anexo A del Convenio sin exenciones específicas. Debido a la
pandemia de COVID-19, la decisión sobre esta inclusión, prevista inicialmente en
julio de 2021, se retrasó y ahora se espera que se adopte durante la sesión presencial
de la COP10 del Convenio de Estocolmo, programada del 6 al 17 de junio de 2022.
Ya que el PFHxS aún no figura en la lista del Convenio, no se propone su inclusión
en el Reglamento COP en este momento. Si dicha inclusión en el Convenio tuviera
lugar durante el proceso de codecisión, podría proponerse su inclusión en el Reglamento a partir del análisis realizado en la evaluación de impacto.
Adecuación regulatoria y simplificación

No se han identificado medidas de simplificación, ya que el Reglamento COP ha
sido recientemente objeto de un proceso de refundición. La iniciativa se limita a establecer valores para sustancias específicas en los anexos IV y V del Reglamento COP, por
lo que la propuesta respeta un ámbito y un formato jurídicos estrictamente definidos.
Derechos fundamentales

La mala gestión de las sustancias peligrosas, en especial de los COP, contribuye a
la contaminación medioambiental global, que a su vez puede tener graves consecuencias sobre el derecho a la vida, el derecho a la integridad de la persona, el derecho a
unas condiciones de trabajo justas y equitativas y el derecho a un entorno saludable.
El Reglamento COP aplica en la Unión las disposiciones del Convenio de Estocolmo y del Protocolo. Habida cuenta de los principios 14 y 15 de la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Reglamento establece medidas para
minimizar la liberación de COP, con vista a eliminarlos cuanto antes, allí donde sea
posible. También establece disposiciones relativas a los residuos que contengan, estén constituidos o estén contaminados con cualquiera de estas sustancias.
La propuesta modifica los anexos IV y V del Reglamento COP, permitiendo a la
Unión cumplir con los compromisos contraídos en virtud del Convenio de Estocolmo
y del Protocolo para las sustancias incluidas en el ámbito de aplicación esta propuesta.
4. Repercusiones presupuestarias

La medida propuesta no presupone consecuencias presupuestarias para la Comisión Europea. Por consiguiente, no se facilita una ficha financiera legislativa.
5. Otros elementos
Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e
información

El Reglamento ya contempla la obligación de realizar un seguimiento del impacto y de la eficacia del Reglamento COP, incluidas las disposiciones relativas a los
residuos, por lo que no se han previsto medidas o mecanismos adicionales. La Co3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

37

BOPC 151
9 de novembre de 2021

misión preparará informes de síntesis tomando en cuenta la información transmitida
por los Estados miembros en relación con la aplicación del Reglamento COP, que se
publicarán periódicamente17.
Documentos explicativos

Dado que el instrumento jurídico propuesto es un Reglamento, que es directamente aplicable en los Estados miembros, no se requiere un documento explicativo.
Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El Artículo 1 prevé la modificación de los anexos IV y V del Reglamento (UE)

2019/1021.
El Artículo 2 contiene disposiciones relativas a la entrada en vigor de la medida.
El anexo incluye disposiciones específicas que modifican los anexos IV y V del
Reglamento (UE) 2019/1021.
2021/0340 (COD)
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se modifican los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contaminantes orgánicos
persistentes (texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 192, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo18,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones19,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) El Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo20 sobre contaminantes orgánicos persistentes transpone a la legislación de la Unión los
compromisos establecidos en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (en lo sucesivo denominado «el Convenio»), aprobado en nombre
de la Comunidad por la Decisión 2006/507/CE21 del Consejo, así como en el Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a
gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes, aprobado en
nombre de la Comunidad por la Decisión 2004/259/CE del Consejo22.
(2) En la séptima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio, celebrada entre el 4 y el 15 de mayo de 2015, se acordó incorporar el pentaclorofenol y
sus sales y ésteres (en lo sucesivo denominados «pentaclorofenol») al anexo A del
Convenio. En la novena reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio, celebrada entre el 29 de abril y el 10 de mayo de 2019, se acordó incorporar el dicofol
y el ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus sales y los compuestos afines al PFOA al
anexo A del Convenio. En vista de las enmiendas al Convenio y para garantizar
que los residuos que contienen esas sustancias se gestionan de conformidad con las
17. https://ec.europa.eu/environment/chemicals/international_conventions/index_en.htm
18. DO C , , p. .
19. DO C , , p. .
20. Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida) (DO L 169 de 25.6.2019, p. 45).
21. Decisión 2006/507/CE del Consejo, de 14 de octubre de 2004, relativa a la celebración, en nombre de la
Comunidad Europea, del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (DO L 209 de
31.7.2006, p. 1).
22. Decisión 259/2004/CE del Consejo, de 19 de febrero de 2004, relativa a la celebración, en nombre de la
Comunidad Europea, del Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a
gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes (DO L 81 de 19.03.2004, p. 35).
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disposiciones del Convenio, es necesario modificar también los anexos IV y V del
Reglamento (UE) 2019/1021 incluyendo el pentaclorofenol, el dicofol y el ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus sales y los compuestos afines al PFOA en los anexos e
indicando los límites de concentración correspondientes.
(3) El pentaclorofenol había sido incluido anteriormente en los anexos IV y V
del Reglamento (CE) n.º 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo23 mediante el Reglamento (UE) 2019/636 de la Comisión24, con un valor de 100 mg/kg en
el anexo IV y de 1 000 mg/kg en el anexo V. El Reglamento (CE) n.º 850/2004 fue
derogado por el Reglamento (UE) 2019/1021, pero el pentaclorofenol se omitió involuntariamente del texto. Resulta por lo tanto necesario modificar los anexos IV y
V del Reglamento (UE) 2019/1021 para incluir el pentaclorofenol.
(4) Los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021 ya indican los límites
de concentración para las sustancias o grupos de sustancias siguientes: a) la suma
de las concentraciones de éter de tetrabromodifenilo, éter de pentabromodifenilo,
éter de hexabromodifenilo, éter de heptabromodifenilo y éter de decabromodifenilo (a excepción de este último, que no figura en el anexo V de dicho Reglamento); b) hexabromociclododecano; c) alcanos de C10-C13, cloro (parafinas cloradas
de cadena corta) (PCCC); y d) dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados
(PCDD/PCDF). De conformidad con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento
(UE) 2019/1021, procede modificar los límites de concentración del anexo IV de
dichas sustancias para adaptar sus valores límite al progreso científico y técnico.
Para mantener la coherencia con la lista de éteres de difenilo polibromados (PBDE)
que figura en el anexo IV del Reglamento (UE) 2019/1021, la sustancia éter de decabromodifenilo debe incluirse entre los PBDE que figuran en la tercera columna del
anexo V de dicho Reglamento.
(5) Teniendo en cuenta que un subgrupo de 12 congéneres de los PCB25, conocido como PCB similares a las dioxinas (dl-PCB), tiene propiedades toxicológicas
muy parecidas a las de los PCDD/PCDF, y para tomar en consideración el efecto
agregado de todos los compuestos similares a las dioxinas que figuran en el Reglamento (UE) 2019/1021, resulta pertinente incluir los dl-PCB en la entrada existente
para los PCDD/PCDF en los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021. La lista de valores del factor de equivalencia tóxica que figura en la parte 2 del anexo V
de dicho Reglamento también debe modificarse para introducir los valores correspondientes para cada uno de los congéneres de los dl-PCB.
(6) Los límites de concentración propuestos en los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021 se han establecido aplicando la misma metodología que se
utilizó para establecer los límites de concentración en anteriores modificaciones de
los anexos IV y V del Reglamento (CE) n.º 850/2004. Los límites de concentración
propuestos deben permitir alcanzar un alto nivel de protección de la salud humana
y del medio ambiente asociado a la destrucción o transformación irreversible de las
sustancias en cuestión. Estos límites también deben tener en cuenta el objetivo más
general de lograr una economía climáticamente neutra y circular, consagrado en el
Pacto Verde Europeo26.
(7) Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (UE) 2019/1021 en consecuencia.
(8) Conviene prever un período de tiempo suficiente para que las empresas y las
autoridades competentes puedan adaptarse a los nuevos requisitos.
Han adoptado el presente reglamento:
23. Reglamento (CE) n.º 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la Directiva 79/117/CEE (DO L 158 de 30.4.2004, p. 7).
24. Reglamento (UE) 2019/636 de la Comisión, de 23 de abril de 2019, por el que se modifican los anexos IV
y V del Reglamento (CE) n.º 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contaminantes orgánicos
persistentes (DO L 109 de 24.4.2019, p. 6).
25. PCB-77, PCB-81, PCB-105, PCB-114, PCB-118, PCB-123, PCB-126, PCB-156, PCB-157, PCB-167, PCB169 y PCB 189.
26. COM(2019) 640 final
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Artículo 1

Los anexos IV y V del Reglamento (UE) 2019/1021 quedan modificados de conformidad con el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será aplicable a partir del [OP, insértese la fecha correspondiente a 6 meses después de la publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea].
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente
aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente
N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada
a l’Arxiu del Parlament.
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori
410-00002/13
ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 27 d’octubre de 2021, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, ha
elegit vicepresidenta la diputada Mireia Dionisio Calé per a proveir la vacant causada per la renúncia de la diputada Rosa Maria Ibarra Ollé.
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2021
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comissió, Ramon Tremosa Balcells

Composició de la Comissió d’Interior
410-00012/13
ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 27 d’octubre de 2021, d’acord
amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, ha elegit vicepresident el
diputat Oscar Aparicio Pedrosa per a proveir la vacant causada per la renúncia de la
diputada Assumpta Escarp Gibert.
Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2021
El secretari de la Comissió, Joan Carles Garcia Guillamon; el president de la
Comissió, Chakir el Homrani Lesfar

4.45.12.

Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00001/13
CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA, ELECCIÓ DE LA
VICEPRESIDENTA I ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA

El dia 2 de novembre de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió de Polítiques de Joventut.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 19 d’octubre de 2021, pels diputats següents:
GP Socialistes i Units per Avançar
Elena Díaz Torrevejano
Mario García Gómez
Pol Gibert Horcas
David González Chanca
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GP d’Esquerra Republicana
Ana Balsera i Marín
Alba Camps i Roca
Juli Fernàndez i Olivares
Pau Morales i Romero
GP de Junts per Catalunya
Anna Feliu Moragues
Francesc Ten i Costa
Judith Toronjo Nofuentes
Ester Vallès Pelay
GP de VOX en Cataluña
Alberto Tarradas Paneque
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Basha Changue Canalejo
GP d’En Comú Podem
Jessica González Herrera
GP de Ciutadans
Joan García González
Grup Mixt
Lorena Roldán Suárez

El GP d’Esquerra Republicana, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del 19 d’octubre de 2021, ha designat presidenta la diputada Alba Camps i
Roca, la qual ha estat ratificada per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresidenta la diputada Elena Díaz Torrevejano, i secretària,
la diputada Ester Vallés Pelay.
Palau del Parlament, 2 de novembre de 2021
La secretària de la Comissió, Ester Vallés Pelay; la presidenta de la Comissió,
Alba Camps i Roca

Composició de la Comissió de la Infància
411-00002/13
CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA, ELECCIÓ DE LA
VICEPRESIDENTA I ELECCIÓ DEL SECRETARI

El dia 2 de novembre de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió de la Infància.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 19 d’octubre de 2021, pels diputats següents:
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Judit Alcalá González
Mónica Ríos García
Beatriz Silva Gallardo
Rubén Viñuales Elías

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

42

BOPC 151
9 de novembre de 2021

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Jaume Butinyà i Sitjà
Bartomeu Compte Masmitjà
Najat Driouech Ben Moussa
Ángeles Llive Cruz
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Maria Antònia Batlle i Andreu
Anna Maria Erra i Solà
Jordi Fàbrega i Sabaté
Irene Negre i Estorach
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Mónica Lora Cisquer
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Maria Dolors Sabater i Puig
Grup Parlamentari d’En Comú Podem
Jessica González Herrera
Grup Parlamentari de Ciutadans
Anna Grau Arias
Grup Mixt
Eva Parera i Escrichs

El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, al qual ha correspost la
presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord
de la Mesa del Parlament del 19 d’octubre de 2021, ha designat presidenta la diputada Beatriz Silva Gallardo, la qual ha estat ratificada per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresidenta la diputada Anna Maria Erra i Solà, i secretari,
el diputat Jaume Butinyà i Sitjà.
Palau del Parlament, 2 de novembre de 2021
El secretari de la Comissió, Jaume Butinyà i Sitjà; la presidenta de la Comissió,
Beatriz Silva Gallardo

4.45.13.

Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i
Estructural
406-00001/13
CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA, ELECCIÓ DE LA
VICEPRESIDENTA I ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA

El dia 2 de novembre de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del
Parlament, s’ha constituït la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 19 d’octubre de 2021, pels diputats següents:
GP Socialistes i Units per Avançar
Ferran Pedret i Santos
4.45.13. Comissions específiques d’estudi
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GP d’Esquerra Republicana
Najat Driouech Ben Moussa
GP de Junts per Catalunya
Aurora Madaula i Giménez
GP de VOX en Cataluña
María Elisa García Fuster
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Basha Changue Canalejo
GP d’En Comú Podem
Jessica González Herrera
GP de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz
Grup Mixt
Eva Parera i Escrichs

El GP en Comú Podem , al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de
conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del
19 d’octubre de 2021, ha designat presidenta la diputada Jessica González Herrera,
la qual ha estat ratificada per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresidenta la diputada Basha Changue Canalejo, i secretària, la diputada Najat Driouech Ben Moussa.
Palau del Parlament, 2 de novembre de 2021
La secretària de la Comissió, Najat Driouech Ben Moussa; la presidenta de la
Comissió, Jessica González Herrera

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions
406-00002/13
CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA, ELECCIÓ DE LA
VICEPRESIDENTA I ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA

El dia 3 de novembre de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 19 d’octubre de 2021, pels diputats següents:
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Assumpta Escarp Gibert
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Alba Vergés i Bosch
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
M. Assumpció Laïlla Jou
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
María Elisa García Fuster
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Laia Estrada Cañón
4.45.13. Comissions específiques d’estudi
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Grup Parlamentari d’En Comú Podem
David Cid Colomer
Grup Parlamentari de Ciutadans
Anna Grau Arias
Grup Mixt
Lorena Roldán Suárez

El Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la
Mesa del Parlament del 19 d’octubre de 2021, ha designat presidenta la diputada M.
Assumpció Laïlla Jou, la qual ha estat ratificada per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresidenta la diputada Assumpta Escarp Gibert, i secretària, la diputada Alba Vergés i Bosch.
Palau del Parlament, 3 de novembre de 2021
La secretària de la Comissió, Alba Vergés i Bosch; la presidenta de la Comissió,
M. Assumpció Laïlla Jou

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de
l’Ebre
406-00003/13
CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DE LA
VICEPRESIDENTA I ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA

El dia 3 de novembre de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 19 d’octubre de 2021, pels diputats següents:
GP Socialistes i Units per Avançar
Sílvia Romero Galera
GP d’Esquerra Republicana
J. Lluís Salvadó Tenesa
GP de Junts per Catalunya
Irene Negre i Estorach
GP de VOX en Cataluña
Isabel Lázaro Pina
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Laia Estrada Cañon
GP d’En Comú Podem
Jordi Jordan Farnós
GP de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz
Grup Mixt
Alejandro Fernández Álvarez
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El GP d’Esquerra Republicana, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del 19 d’octubre de 2021, ha designat president el diputat J. Lluís Salvadó Tenesa, la qual ha estat ratificat per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresidenta la diputada Sílvia Romero Galera, i secretària,
la diputada Irene Negre i Estorach.
Palau del Parlament, 3 de novembre de 2021
La secretària de la Comissió, Irene Negre i Estorach; el president de la Comissió,
J. Lluís Salvadó Tenesa

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
406-00004/13
CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA, ELECCIÓ DEL
VICEPRESIDENT I ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA

El dia 3 de novembre de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 19 d’octubre de 2021, pels diputats següents:
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Judit Alcalá González
Ramon Espadaler Parcerisas
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Chakir el Homrani Lesfar
Pau Morales i Romero
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol
Mercè Esteve i Pi
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Sergio Macián de Greef
Andrés Bello Sanz
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Xavier Pellicer Pareja
Maria Dolors Sabater i Puig
Grup Parlamentari d’En Comú Podem
Susanna Segovia Sánchez
Marc Parés Franzi
Grup Parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz
Grup Mixt
Alejandro Fernández Álvarez
Lorena Roldán Suárez

El Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per
Guanyar, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de conformitat amb
l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del 19 d’octubre de
4.45.13. Comissions específiques d’estudi
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2021, ha designat presidenta la diputada Maria Dolors Sabater i Puig, la qual ha estat
ratificada per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresident el diputat Pau Morales i Romero, i secretària, la
diputada Mercè Esteve i Pi.
Palau del Parlament, 3 de novembre de 2021
La secretària de la Comissió, Mercè Esteve i Pi; la presidenta de la Comissió,
Maria Dolors Sabater i Puig

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un
Sistema Educatiu Inclusiu
406-00005/13
CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT
I ELECCIÓ DEL SECRETARI

El dia 4 de novembre de 2021, en la sessió que ha convocat la presidenta del
Parlament, s’ha constituït la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema
Educatiu Inclusiu.
La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 19 d’octubre de 2021, pels diputats següents:
GP Socialistes i Units per Avançar
Raúl Moreno Montaña
GP d’Esquerra Republicana
Jordi Albert i Caballero
GP de Junts per Catalunya
Francesc Ten i Costa
GP de VOX en Cataluña
Manuel Jesús Acosta Elías
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Carles Riera Albert
GP d’En Comú Podem
Jordi Jordan Farnós
GP de Ciutadans
Ignacio Martin Blanco
Grup Mixt
Eva Parera i Escrichs

El GP Socialistes i Units per Avançar, al qual ha correspost la presidència de la
Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del
Parlament del 19 d’octubre de 2021, ha designat president el diputat Raúl Moreno
Montaña, el qual ha estat ratificat per la Comissió.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del
Parlament, ha elegit vicepresident el diputat Francesc Ten i Costa, i secretari, el
diputat Jordi Albert i Caballero.
Palau del Parlament, 4 de novembre de 2021
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; el president de la Comissió, Raúl Moreno Montaña
4.45.13. Comissions específiques d’estudi

47

BOPC 151
9 de novembre de 2021

4.53.

Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del president de l’Institut Català de les
Empreses Culturals davant la Comissió de Cultura perquè informi
sobre el requeriment de l’Audiència Nacional a l’Institut amb relació
al procediment del cas del 3%
356-00298/13
SOL·LICITUD

Presentació: Alberto Tarradas Paneque, del GP VOX (reg. 18748).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 04.11.2021.

Sol·licitud de compareixença de Laura Pérez Castaño, vicepresidenta
del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, davant la Comissió de
Drets Socials perquè informi sobre la situació del Consorci
356-00312/13
SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat (reg. 20122).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 04.11.2021.

Sol·licitud de compareixença d’Isabel Montoya Lahoz, representant
de la Plataforma de Famílies Monoparentals de Catalunya, davant
la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la tasca de la
Plataforma i la situació del sector social que representa
356-00328/13
SOL·LICITUD

Presentació: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat, Marta Vilalta i Torres, del GP
ERC (reg. 20781).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 04.11.2021.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habitatge i Inclusió
Social davant la Comissió de Drets Socials perquè presenti el Pla
territorial sectorial d’habitatge
356-00329/13
SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 20782).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 04.11.2021.

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

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant
la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar la Memòria de
l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2020
359-00006/13
SOL·LICITUD

Presentació: Sara Vidal, responsable del Gabinet de Direcció de l’Oficina Antifrau
de Catalunya (reg. 196).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 28.10.2021.

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Resolucions de cessament i nomenament de personal eventual
del Parlament de Catalunya
ASSISTENTS DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

Resolució de cessament d’Alba Rincón Pérez com a personal eventual
del Parlament de Catalunya

El 25 de març de 2021, Alba Rincón Pérez va ser nomenada assistent de tipus 1
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, com a personal eventual, de
la catorzena legislatura.
De conformitat amb el que estableixen els apartats 3 i 5 de l’article 39 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
Resolc:

Fer cessar Alba Rincón Pérez assistent de tipus 1 del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, com a personal eventual, amb efectes del 27 d’octubre de
2021, i agrair-li els serveis prestats.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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Resolució de nomenament d’Alba Rincón Pérez com a personal eventual
del Parlament de Catalunya

El 26 d’octubre de 2021, la vicepresidenta segona del Parlament ha proposat
nomenar Alba Rincón Pérez assistent de la Vicepresidència Segona del Parlament,
com a personal eventual.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
Resolc:

Nomenar Alba Rincón Pérez assistent de la Vicepresidència Segona del Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 27 d’octubre de 2021, amb els drets
i deures inherents al càrrec.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
Resolució de cessament de Juan Carlos Ayala Solé com a personal
eventual del Parlament de Catalunya

L’1 d’abril de 2021, Juan Carlos Ayala Solé va ser nomenat assistent de tipus 1
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, com a personal eventual de
la catorzena legislatura.
De conformitat amb el que estableixen els apartats 3 i 5 de l’article 39 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
Resolc:

Fer cessar Juan Carlos Ayala Solé assistent de tipus 1 del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, amb efectes del 3 de novembre de 2021, i agrair-li els
serveis prestats.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 2 de novembre de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
4.90.10. Càrrecs i personal
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ASSISTENTS DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA

Resolució de cessament de Raquel García Fernández com a personal
eventual del Parlament de Catalunya

El 17 de setembre de 2021, Raquel García Fernández va ser nomenada assistent
de tipus 3 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual
de la catorzena legislatura.
En data 27 d’octubre de 2021, Raquel García Fernández ha presentat la renúncia
al càrrec.
De conformitat amb el que estableixen els apartats 3 i 5 de l’article 39 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
Resolc:

Fer cessar Raquel García Fernández assistent de tipus 3 del Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya, amb efectes del 2 de novembre de 2021, i agrair-li els serveis prestats.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
Resolució de nomenament de Marta Solé Pizán com a personal
eventual del Parlament de Catalunya

El 4 de novembre de 2021, el president del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya ha proposat nomenar Marta Solé Pizán assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual.
De conformitat amb els acords de la Mesa Ampliada del 21 de desembre de 2020
i del 3 de març de 2021, les funcions d’aquest càrrec de confiança són l’assistència,
l’assessorament i el suport al grup parlamentari per al qual ha estat nomenat.
D’acord amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la
normativa vigent,
Resolc:

Nomenar Marta Solé Pizán assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari de Junts
per Catalunya, com a personal eventual, amb efectes del 8 de novembre de 2021,
amb els drets i deures inherents al càrrec.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
4.90.10. Càrrecs i personal
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de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 4 de novembre de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució 32/2021 de la Secretaria General, d’encàrrec de funcions a
un funcionari de carrera
RESOLUCIÓ

Secretaria General

En data del 4 d’octubre de 2021, es va fer pública al tauler d’anuncis i a la intranet del Parlament la convocatòria d’un procediment intern per a fer un encàrrec de
funcions del lloc de treball de cap de l’Àrea de Despesa, Contractació i Administració del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, mitjançant l’encàrrec de funcions, per la propera jubilació de la persona que ocupa la plaça.
Per Resolució 31/2021, del 21 d’octubre, de la Secretaria General es va donar per
finalitzat el dit procediment sense una proposta que conduís a l’atorgament de l’encàrrec de funcions a una de les persones candidates.
Així mateix, es va encomanar a la cap d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat que explorés totes les vies que permetessin fer un encàrrec de funcions del lloc
de treball de cap de l’Àrea de Despesa, Contractació i Administració del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, amb la màxima rapidesa i garantia de continuïtat en el desenvolupament de les funcions assignades.
De conformitat amb això, la cap d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat ha
emès un informe en què exposa que ateses les característiques i funcions assignades
al lloc de treball la seva provisió s’ha de fer efectiva amb personal que en garanteixi
la continuïtat d’una manera àgil i fluida, atesa la limitació temporal en la coincidència entre la persona titular de la plaça i la persona de nova incorporació, i proposa
que sigui Estanislao Peinado Ruiz qui assumeixi l’encàrrec de funcions del dit lloc
de treball, després d’haver-lo entrevistat.
D’acord amb el que disposa l’article 106 del Decret 123/1997, del 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb
relació al nomenament d’encàrrec de funcions; a la vista de la proposta presentada,
i fent ús de les competències que m’atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya,
Resolc:

Encarregar a Estanislao Peinado Ruiz les funcions del lloc de treball de cap de
l’Àrea de Despesa, Contractació i Administració del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat (grup C1, nivell 10), amb efectes a partir de l’1 de novembre de 2021.
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat notificada, d’acord amb el que disposen els articles 121
i 122 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2021
La secretària general, Esther Andreu Fornós
4.90.10. Càrrecs i personal
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Resolució 33/2021 de la Secretaria General, d’encàrrec de funcions a
un funcionari de carrera
RESOLUCIÓ

Secretaria General

En data del 20 d’octubre de 2021, es va fer pública al tauler d’anuncis i a la intranet del Parlament la convocatòria d’un procediment intern per a proveir temporalment i amb caràcter d’urgència el lloc de treball de cap del Gabinet Tècnic de la
Secretaria General mitjançant el sistema d’encàrrec de funcions.
De conformitat amb això i a la vista de la candidatura presentada;
D’acord amb el procediment de selecció publicat i el que disposa l’article 105 del
Decret 123/1997, del 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió
de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, amb relació al nomenament d’encàrrec de funcions;
Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del
personal del Parlament;
Fent ús de les competències que m’atribueixen els Estatuts del règim i el govern
interiors del Parlament de Catalunya,
Resolc:

Encarregar a Marc Vaccaro Rodríguez, funcionari de carrera de l’escala general
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris, les funcions del lloc de treball de cap del Gabinet Tècnic de la Secretaria General (grup
A1, subgrup A1, nivell 15), a partir de l’1 de novembre de 2021.
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat notificada, d’acord amb el que disposen els articles 121
i 122 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Palau del Parlament, 2 de novembre de 2021
La secretària general, Esther Andreu Fornós

Resolució 34/2021 de la Secretaria General, d’adscripció, en comissió
de serveis, d’un funcionari de carrera
RESOLUCIÓ

Secretaria General

En data del 4 d’octubre de 2021, es va fer pública al tauler d’anuncis i a la intranet del Parlament la convocatòria d’un procediment intern per a proveir durant sis
mesos i amb caràcter d’urgència un lloc assimilat al d’auxiliar de visites i educatiu
corresponent a programes de caràcter temporal i per excés o acumulació de tasques
al Departament de Relacions Institucionals.
D’acord amb la base 9 de la convocatòria, el secretari o secretària general ha de
resoldre la convocatòria a favor del participant que hagi obtingut la millor valoració de tots els mèrits i les capacitats que especifica la base 8, la qual cosa comporta l’adscripció en comissió de serveis del funcionari o funcionària al lloc de treball
convocat.
A la vista de la proposta d’adscripció de Guillem Muntané Jiménez, funcionari
de carrera uixer del Parlament de Catalunya, emesa per la comissió tècnica d’avaluació en data del 4 de novembre de 2021, i fent ús de les competències que m’atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya,
4.90.10. Càrrecs i personal
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Resolc:

Adscriure Guillem Muntané Jiménez, en comissió de serveis, al lloc de treball
d’auxiliar de relacions institucionals (grup C2, nivell 6), a partir del 10 de novembre
de 2021 i durant un període màxim de sis mesos.
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat notificada, d’acord amb el que disposen els articles 121
i 122 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2021
La secretària general, Esther Andreu Fornós
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