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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya
202-00035/12

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CRU, 07.07.2021

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’entitat promotora de la 

iniciativa legislativa popular per a la modificació de la Llei d’universitats amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya 
(tram. 352-00026/13)

Proposta d’audiència en ponència del president de l’Associació Catalana d’Uni-
versitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00027/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Observatori del Siste-
ma Universitari amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya (tram. 352-00028/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell d’Estudiants 
de les Universitats Catalanes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00029/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Coneixe-
ment i Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00030/13)

Proposta d’audiència en ponència de Juan Hernández Armenteros, professor i 
investigador expert en finançament del sistema universitari i editor del blog Univer-
sidad, amb relació la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’Universi-
tats de Catalunya (tram. 352-00031/13)

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Pérez García Professor i investi-
gador expert en finançament del sistema universitari, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-
00032/13)

Grup Mixt
Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de l’Estudian-

tat de les Universitats Catalanes, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00058/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Coordinadora de Re-
presentants d’Estudiants d’Universitats Públiques, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00059/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00060/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Observatori del Siste-
ma Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya (tram. 352-00061/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Interuniver-
sitari de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00062/13)
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Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Proposta d’audiència en ponència de Germà Bel, catedràtic d’economia aplicada 

de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00077/13)

Proposta d’audiència en ponència de Núria Bosch, catedràtica d’economia apli-
cada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00078/13)

Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Escardíbul, gerent de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya (tram. 352-00079/13)

Proposta d’audiència en ponència de José García Montalvo, catedràtic d’econo-
mia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00080/13)

Proposta d’audiència en ponència de Vera Sacristán, professora de matemàtica 
aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya i directora de l’Observatori del 
Sistema Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00081/13

Proposta d’audiència en ponència del president de l’Associació Catalana d’Uni-
versitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00082/13)

Proposta d’audiència en ponència del vicepresident de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00083/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de l’Estudian-
tat de les Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00084/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00085/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació Nacional 
d’Estudiants de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00086/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Joventut Nacionalista 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya (tram. 352-00087/13)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 

d’Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00088/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de l’Estudiant 
de les Universitats Catalanes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00089/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00090/13)

Proposta d’audiència en ponència de Gemma Espigares i Tribó, professora asso-
ciada de la Universitat de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00091/13)

Proposta d’audiència en ponència de José García Montalvo, catedràtic de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00092/13

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Xavier Domènech Sampere, pro-
fessor del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autò-
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noma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00093/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Estudi-
ants Progressistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00094/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Jovent Republicà amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Ca-
talunya (tram. 352-00095/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de La Pública a Judici amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Ca-
talunya (tram. 352-00096/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sindicat d’Estudiants 
dels Països Catalans amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00097/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Fem-la Pública amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Ca-
talunya (tram. 352-00098/13)

Proposta d’audiència en ponència de Vera Sacristán, directora de l’Observatori 
del Sistema Universitari, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00099/13)

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Mir Garcia, doctor en Humanitats i 
professor de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universi-
tats de Catalunya (tram. 352-00100/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·lectiu de Docto-
rands en Lluita amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya (tram. 352-00101/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Associats Reclamants de 
la Universitat de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00102/13)

Grup Parlamentari d’En Comú Podem
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la plataforma ILP Uni-

versitats amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’univer-
sitats de Catalunya (tram. 352-00103/13)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació d’Estu-
diants Progressistes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00104/13)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat d’Estudiants 
dels Països Catalans amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00105/13)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00106/13)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció Sindical d’Uni-
versitats de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00107/13)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció Sindical 
d’Universitats de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya 
(tram. 352-00108/13)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció Sindical 
d’Universitats de la Confederació General del Treball de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya 
(tram. 352-00109/13)
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ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió de Recerca i Universitats, 13 de juliol de 2021, DSPC-C 43

Compareixença en ponència d’una representació de l’entitat promotora de la iniciativa 
legislativa popular per a la modificació de la Llei d’universitats amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00001/13)

Compareixença en ponència del president de l’Associació Catalana d’Universi-
tats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya (tram. 353-00002/13)

Compareixença en ponència del vicepresident de l’Associació Catalana d’Uni-
versitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00003/13)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Observatori del Sistema 
Universitari amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya (tram. 353-00004/13)

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de l’Estudiantat de 
les Universitats Catalanes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00005/13)

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Coneixement 
i Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00006/13)

Compareixença en ponència de Juan Hernández Armenteros, professor i inves-
tigador expert en finançament del sistema universitari i editor del blog Universidad, 
amb relació la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’Universitats de 
Catalunya (tram. 353-00007/13)

Compareixença en ponència d’Antonio Pérez García Professor i investigador ex-
pert en finançament del sistema universitari, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00008/13)

Compareixença en ponència d’una representació de la Coordinadora de Repre-
sentants d’Estudiants d’Universitats Públiques, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00009/13)

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Interuniversitari de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya (tram. 353-00010/13)

Compareixença en ponència de Germà Bel, catedràtic d’economia aplicada de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00011/13)

Compareixença en ponència de Núria Bosch, catedràtica d’economia aplicada de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00012/13)

Compareixença en ponència d’Oriol Escardíbul, gerent de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’uni-
versitats de Catalunya (tram. 353-00013/13)

Compareixença en ponència de José García Montalvo, catedràtic d’economia de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00014/13)

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Nacional de la Jo-
ventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00015/13)

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació Nacional d’Es-
tudiants de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00016/13)

Compareixença en ponència d’una representació de la Joventut Nacionalista de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’uni-
versitats de Catalunya (tram. 353-00017/13)



BOPC 155
12 de novembre de 2021

3.01.02. Proposicions de llei 8

Compareixença en ponència de Gemma Espigares i Tribó, professora associada 
de la Universitat de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00018/13)

Compareixença en ponència de Francesc Xavier Domènech Sampere, professor 
del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’uni-
versitats de Catalunya (tram. 353-00019/13)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació d’Estudiants 
Progressistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00020/13)

Compareixença en ponència d’una representació de Jovent Republicà amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya 
(tram. 353-00021/13)

Compareixença en ponència d’una representació de La Pública a Judici amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Cata-
lunya (tram. 353-00022/13)

Compareixença en ponència d’una representació del Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya (tram. 353-00023/13)

Compareixença en ponència d’una representació de Fem-la Pública amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya 
(tram. 353-00024/13)

Compareixença en ponència de Jordi Mir Garcia, doctor en Humanitats i pro-
fessor de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya (tram. 353-00025/13)

Compareixença en ponència d’una representació del Col·lectiu de Doctorands en 
Lluita amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’univer-
sitats de Catalunya (tram. 353-00026/13)

Compareixença en ponència d’una representació d’Associats Reclamants de la 
Universitat de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00027/13)

Compareixença en ponència d’una representació de la Secció Sindical d’Uni-
versitats de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00028/13)

Compareixença en ponència d’una representació de la Secció Sindical d’Univer-
sitats de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-
00029/13)

Compareixença en ponència d’una representació de la Secció Sindical d’Universi-
tats de la Confederació General del Treball de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00030/13)

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS 

I EXPERTS

«Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 

de Catalunya», 14.09.2021, 15.10.2021, 09.11.2021

Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials tingudes
El dia 14 de setembre de 2021
Compareixença en ponència d’una representació de l’Observatori del Sistema 

Universitari amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya (tram. 353-00004/13)
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Compareixença en ponència de Germà Bel, catedràtic d’economia aplicada de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00011/13)

Compareixença en ponència de Francesc Xavier Domènech Sampere, professor 
del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya (tram. 353-00019/13)

El dia 15 d’octubre de 2021
Compareixença en ponència d’una representació del Consell de l’Estudiantat de 

les Universitats Catalanes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00005/13)

Compareixença en ponència d’una representació de la Coordinadora de Repre-
sentants d’Estudiants d’Universitats Públiques, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00009/13)

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Nacional de la Jo-
ventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00015/13)

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació Nacional d’Es-
tudiants de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00016/13)

Compareixença en ponència d’una representació de la Joventut Nacionalista de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’uni-
versitats de Catalunya (tram. 353-00017/13)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació d’Estudiants 
Progressistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00020/13)

Compareixença en ponència d’una representació de Jovent Republicà amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Cata-
lunya (tram. 353-00021/13)

Compareixença en ponència d’una representació de La Pública a Judici amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Cata-
lunya (tram. 353-00022/13)

Compareixença en ponència d’una representació del Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya (tram. 353-00023/13)

Compareixença en ponència d’una representació de Fem-la Pública amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya 
(tram. 353-00024/13)

El dia 9 de novembre de 2021
Compareixença en ponència d’una representació de l’entitat promotora de la ini-

ciativa legislativa popular per a la modificació de la Llei d’universitats amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya 
(tram. 353-00001/13)

Compareixença en ponència del president de l’Associació Catalana d’Universi-
tats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya (tram. 353-00002/13)

Compareixença en ponència del vicepresident de l’Associació Catalana d’Uni-
versitats Públiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00003/13)

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Coneixement 
i Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00006/13)
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Compareixença en ponència d’Oriol Escardíbul, gerent de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’uni-
versitats de Catalunya (tram. 353-00013/13)

Compareixença en ponència de Gemma Espigares i Tribó, professora associada 
de la Universitat de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00018/13)

Compareixença en ponència de Jordi Mir Garcia, doctor en Humanitats i pro-
fessor de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya (tram. 353-00025/13)

Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials decaigudes
Compareixença en ponència de Juan Hernández Armenteros, professor i inves-

tigador expert en finançament del sistema universitari i editor del blog Universidad, 
amb relació la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’Universitats de 
Catalunya (tram. 353-00007/13)

Compareixença en ponència d’Antonio Pérez García Professor i investigador ex-
pert en finançament del sistema universitari, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00008/13)

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Interuniversitari de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya (tram. 353-00010/13)

Compareixença en ponència de Núria Bosch, catedràtica d’economia aplicada de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00012/13)

Compareixença en ponència de José García Montalvo, catedràtic d’economia de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00014/13)

Compareixença en ponència d’una representació del Col·lectiu de Doctorands en 
Lluita amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’univer-
sitats de Catalunya (tram. 353-00026/13)

Compareixença en ponència d’una representació d’Associats Reclamants de la 
Universitat de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-00027/13)

Compareixença en ponència d’una representació de la Secció Sindical d’Uni-
versitats de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-
00028/13)

Compareixença en ponència d’una representació de la Secció Sindical d’Univer-
sitats de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 353-
00029/13)

Compareixença en ponència d’una representació de la Secció Sindical d’Uni-
versitats de la Confederació General del Treball de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 
353-00030/13)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (del 15.11.2021 al 03.12.2021).
Finiment del termini: 07.12.2021; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’un jutjat mixt d’instrucció 
i primera instància a Móra d’Ebre
250-00251/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 19025 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 28.10.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 19025)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

Estudiar, conjuntament amb el Ministeri de Justícia i el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, la viabilitat de crear un nou partit judicial corresponent amb 
l’àmbit territorial de la Ribera d’Ebre.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació i supressió del punt 2

Avaluar, conjuntament amb el Ministeri de Justícia i el Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, la possibilitat i viabilitat de crear un Jutjat mixt de 1a Instància 
i Instrucció a la seva capital Móra d’Ebre en el transcurs de l’any 2022, com a cap 
de partit judicial, tenint en compte que en l’actualitat es tracta d’una comarca sense 
partit judicial propi.

Proposta de resolució sobre la rehabilitació i la millora del Poble Vell 
de Corbera d’Ebre com a punt zero dels espais de la Batalla de l’Ebre
250-00254/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 19024 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 28.10.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 19024)

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

Accelerar tots Continuar amb els tràmits per a poder efectuar la realització de 
les obres de rehabilitació, consolidació i valorització del Poble Vell de Corbera 
d’Ebre. de manera immediata abans que finalitzi l’any i evitar més retards en aquest 
projecte.

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

Actuar de manera preventiva i realitzar accions urgents, d’acord amb els criteris 
tècnics i la planificació establerts al projecte bàsic i executiu de les obres de conso-
lidació i rehabilitació del Poble Vell de Corbera d’Ebre.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació del punt 4

Posar en valor i fer difusió del Poble Vell de Corbera d’Ebre, atesa la seva singu-
laritat i la vàlua del seu patrimoni material i immaterial de memòria democràtica.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (4)
De modificació del punt 5

Continuar col·laborant amb altres departaments de la Generalitat per impulsar 
noves inversions per rehabilitar i consolidar el Poble Vell de Corbera d’Ebre com 
espai emblemàtic de la memòria democràtica del nostre país.

Proposta de resolució sobre les obres de consolidació del Poble Vell 
de Corbera d’Ebre
250-00293/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20029 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 28.10.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 20029)

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

Continuar amb els tràmits per a poder efectuar la realització de les obres de re-
habilitació, consolidació i valorització del Poble Vell de Corbera d’Ebre.

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

Posar en valor i fer difusió del Poble Vell de Corbera d’Ebre, atesa la singularitat 
i la vàlua del seu patrimoni material i immaterial de memòria democràtica.

Proposta de resolució sobre l’impuls de la internalització del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
250-00299/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20031 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 27.10.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 20031)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)

De modificació del punt 3
3. Iniciar un estudi per determinar quin és el model més adequat per prestar els 

serveis d’atenció de trucades d’urgència de la Generalitat de Catalunya.
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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

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 21168).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 24.11.2021 al 26.11.2021).
Finiment del termini: 29.11.2021; 10:30 h.

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió específica sobre 
l’aplicació del principis de subsidiarietat i seguiment del dret de la 
Unió Europea
252-00013/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 21319).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.11.2021; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el deute 
de la Generalitat amb el món local
302-00049/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 20828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.11.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre el deute de la Generalitat amb el món local (tram. 300-00062/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Signar un nou Contracte Programa pel període 2022-2024, que sigui vigent a 

partir de l’1 de gener de 2022 i que s’adeqüi a les necessitats actuals detectades i al 
seu corresponent finançament. Informar als ajuntaments de les dates en que es pre-
veu l’aprovació del contracte programa que hauria de ser abans del 31 de desembre 
del 2021.

2. Actualitzar, de forma immediata, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials desenvolupant el seu reglament i la seva carta de serveis, per tal de poder-ne 
fer la planificació adequada i preveure la despesa econòmica apropiada.
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3. Pactar amb els diversos ajuntaments i consells comarcals un calendari imme-
diat de pagament del «deute ciutadà» acumulat per la Generalitat amb els diversos 
municipis de Catalunya i entitats municipalistes.

4. Complir amb els compromisos financers establerts en la Llei 12/2007 assegu-
rant el compliment del 66% de finançament per part de la Generalitat de Catalunya 
i el 33% per la resta d’entitats municipalistes.

5. Incrementar substancialment el preu hora amb serveis d’atenció domiciliària 
de forma progressiva en els propers quatre anys.

6. Incrementar el Contracte Programa de Serveis Socials, com a mínim, en 70 
milions d’euros per dotar als ajuntaments, consells comarcals i diputacions de més 
capacitat financera per poder fer front a les necessitats actuals.

7. Desplegar el Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024.
8. Incrementar els recursos addicionals per a un nou Fons de Cooperació Local 

destinat als ajuntaments i altres ens locals perquè l’actual no respon a les urgències 
que viuen els municipis.

9. Elaborar i aprovar, durant aquesta legislatura, la proposta de Llei de Governs 
i Finançament Local de Catalunya, tal com estableix l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya.

10. Publicar al web del Departament d’Afers Socials i Famílies, en el termini 
d’un mes, els deutes que la Generalitat manté amb cadascun dels ajuntaments de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, Portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mecanismes 
de control del Cos de Mossos d’Esquadra
302-00050/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 20829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.11.2021

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre els mecanismes de control del Cos de Mossos d’Esquadra 
(tram. 300-00063/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu suport al Cos de Mossos d’Esquadra en l’exercici de totes les 

funcions que té atribuïdes per la normativa vigent i insta al Govern a promoure les 
accions necessàries per restituir i reforçar l’autoritat de la Policia de la Generalitat - 
Cos de Mossos d’Esquadra

2. Constata l’eficiència i la suficiència dels mecanismes de control de l’activitat 
policial establerts per la legislació vigent respecte la Policia de la Generalitat - Cos 
de Mossos d’Esquadra.

3. Insta el Govern a avaluar i, si s’escau, incrementar els recursos humans i pres-
supostaris per tal de continuar garantint l’eficiència de la Divisió d’Afers Interns, 
adscrita a la Direcció General de la Policia.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, GP PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur 
d’Europa
302-00051/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 21060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.11.2021

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el futur d’Europa 
(tram. 300-00066/13).

Moció
La Catalunya contemporània ha viscut i crescut mirant a Europa i s’ha sentit 

tradicionalment identificada amb els valors fundacionals europeus. Afirmar que la 
Unió Europea s’ha desviat dels seus valors fundacionals és, precisament, reconèixer 
que aquests valors fundacionals són útils, són necessaris i han de ser recuperats, així 
com respectats per tots els estats membres.

De fet, són imprescindibles ara que la pandèmia de la Covid-19 ha fet evident 
–per si calia encara més– que el vell món no acaba de morir però que hem de fer 
néixer un nou món si volem escriure en temps futur.

És evident, també, que a l’Europa que imaginem no hi ha espai per a la repressió 
política que hem viscut i vivim encara. A principis d’aquest any 2021, eurodiputats 
de JxCat, ERC, el PNB, Bildu, del Sinn Féin i Régions et Peuples Solidaires han 
creat una grup a favor de la lliure determinació de les nacions que plantejarà en la 
pròxima Conferència sobre el Futur d’Europa l’impuls d’una «acta de claredat euro-
pea» per resoldre les disputes democràtiques sobre la lliure determinació al si de la 
UE. Un grup no oficial d’eurodiputats amb l’objectiu de treballar dins de les institu-
cions europees per promoure els seus punts de vista comuns i defensar la necessitat 
d’una Llei Europea de Claredat, com a eina per resoldre disputes democràtiques so-
bre l’autodeterminació al si de la UE.

Els problemes territorials no són problemes interns dels estats que les patei-
xen. Són crisis europees i ha de ser tractades com a tals. I és en aquest marc que 
la pròxima Conferència sobre el Futur d’Europa ofereix una bona oportunitat per 
elevar i debatre la situació d’aquelles nacions sense estat i nacions amb disputa 
territorial.

Per tots els motius exposats en relació a la participació de Catalunya a la Confe-
rència sobre el futur d’Europa, el Parlament de Catalunya: 

1. Expressa el seu suport als actes que el Govern de la Generalitat està organit-
zant en el marc de la Conferència sobre el futur d’Europa per projectar, amb veu 
pròpia i com a subjecte polític, una visió catalana sobre la Unió Europea, en tant 
que territori europeista i compromès amb els valors democràtics, els drets humans 
i el respecte per les minories.

2. Constata la necessitat d’acostar a la ciutadania catalana el projecte europeu i 
de fomentar la participació als actes sobre la Conferència del Futur d’Europa que 
organitza el Govern de la Generalitat, i es compromet a participar-hi activament.

3. Reconeix la tasca del self-determination caucus, grup establert per eurodipu-
tats de nacions sense Estat i de nacions amb disputes territorials que advoquen per-
què aquestes comunitats puguin exercir lliurement i democràtica el seu dret a l’au-
todeterminació d’una manera legalment reconeguda.

4. Recolza les accions preses des de les institucions de la Unió Europea envers 
Polònia pels seus reiterats incompliments amb els valors i la normativa comunitària 
i encoratja a que s’apliqui el mateix tracte a tots aquells estats membres que tinguin 
un comportament similar.
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El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incorporar el reconeixement del català i la defensa de la seva oficialitat a Eu-

ropa com a eix temàtic a les jornades que se celebrin en el marc de la Conferència 
sobre el futur d’Europa.

2. Explicar en seu parlamentària les conclusions de la Conferència sobre el futur 
d’Europa fruit de la deliberació i de la participació ciutadana, mitjançant la compa-
reixença d’un alt càrrec del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert a la cor-
responent comissió parlamentària.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’evolució 
de l’economia
302-00052/13

PRESENTACIÓ: G MIXT

Reg. 21194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.11.2021

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu, Eva Parera i Escrichs, diputa-

da del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
l’evolució de l’economia (tram. 300-00058/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que l’economia catalana es troba en una situació decadent. En els úl-

tims anys Catalunya, fruit de la política irresponsable dels darrers governs de la Ge-
neralitat, ha perdut el seu lideratge en l’economia espanyola, ha deixat de ser la pri-
mera comunitat autònoma receptora d’inversió estrangera i veu com, any rere any, 
es redueix el número d’empreses i s’incrementa el número de concursos de creditors.

2. Manifesta la necessita de reconduir urgentment la política econòmica del Govern 
de la Generalitat. En aquest sentit, el Parlament considera prioritari que el Govern des-
carti decisions i abandoni discursos polítics que generen incertesa i inseguretat jurídica 
en l’àmbit econòmic, empresarial i industrial.

3. Insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Aprovar, abans de finalitzar l’any 2021, una rebaixa fiscal de l’escala autonò-

mica de l’impost sobre la renda de les persones físiques per tal de reduir el grava-
men impositiu, especialment, de les rendes baixes i mitjanes.

b) Establir, com ja es va fer l’any 2011, una bonificació del noranta-nou per cent 
de la quota tributària de l’impost sobre successions en les adquisicions per causa de 
mort pel als contribuents dels grups I i II.

c) Derogar l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per 
l’aviació comercial, l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produ-
ïda per la indústria, l’impost sobre begudes ensucrades envasades, l’impost sobre les 
emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre els 
actius no productius de les persones jurídiques i l’impost sobre les instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient.

d) Ampliar el nombre actual de bonificacions i deduccions al tram autonòmic 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques que permeti als catalans poder 
deduir-se les despeses generades en escoles bressol, llibres de text i material esco-
lar, l’aprenentatge de llengües estrangeres, cobertura sanitària a través de mútues, la 
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cura de persones majors de setanta-i-cinc anys i la deducció per naixement, adopció 
i acolliment de menors.

e) Modificar l’actual deducció al tram autonòmic de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques per lloguer de l’habitatge per a estendre la seva aplicació a jo-
ves de fins als 35 anys i a famílies nombroses.

f) Reduir, amb l’aprovació de les oportunes bonificacions, l’impost de donacions 
i l’impost sobre transmissions patrimonials quan es tracti de l’adquisició de l’habi-
tatge habitual o l’inici d’una activitat econòmica.

g) Reduir de forma general fins al 6% l’impost de transmissions patrimonials 
davant la transmissió de pisos de protecció oficial, o en el cas de famílies nombro-
ses, menors de 32 anys o persones amb discapacitat, reduir aquest impost fins el 4%.

h) Adoptar un paquet d’incentius fiscals als processos de concentració empresa-
rial en el marc de sector econòmics catalans fortament impactats per la crisi sani-
tària de la Covid-19.

i) Intensificar la dedicació de les oficines exteriors d’ACCIÓ en la recerca de 
mercats per a l’exportació de productes d’empreses catalanes.

j) Elaborar un pla de suport a la internacionalització de les pimes, que inclogui, 
entre d’altres, l’impuls de la cooperació entre empreses, sistemes d’informació de 
mercats i empreses potencials i àrees d’aterratge a l’exterior.

k) Aprovar, dins el primer trimestre del 2022, un pla de xoc per a potenciar el 
teixit empresarial català amb un triple objectiu: el retorn el més aviat possible de 
totes les empreses que han abandonat Catalunya, que noves empreses i projectes in-
dustrials s’instal·lin a la nostra comunitat i fer créixer la mida i la capacitat d’inter-
nacionalització de les empreses catalanes.

l) Aprofundir en la simplificació de la regulació de l’activitat comercial i econò-
mica que faciliti la creació de nous projectes.

m) Adequar els programes de formació professional per a millorar les habilitats 
dels professionals en les necessitats de la indústria 4.0.

n) Crear una oficina Brexit a través de la qual identificar i analitzar la inversió 
que pugui marxar del Regne Unit amb motiu de la seva sortida de la Unió Europea i, 
que al mateix temps, esdevingui l’instrument a través del que es faciliti la instal·lació 
d’aquesta inversió a Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu; Eva Parera i Escrichs, dipu-

tada, G Mixt

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
previstes per a afrontar les conseqüències del canvi climàtic 
i la crisi energètica
302-00053/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 21203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.11.2021

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

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques previstes 
per a afrontar les conseqüències del canvi climàtic i la crisi energètica (tram. 300-
00064/13).
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Moció
La COP26 de Glasgow acaba de confirmar l’agreujament de la crisi climàti-

ca global: els nivells d’emissions ja han recuperat el ritme de creixement del 2019, 
d’abans de la pandèmia, fet que situa el marge per fer irreversible un augment mitjà 
de les temperatures d’1,5ºC en a penes 11 anys si seguim produint, malbaratant i 
malvivint com fins ara.

Catalunya, com a país europeu, té una responsabilitat de primer nivell en aquest 
agreujament, a causa del seu model econòmic, basat en la màxima globalització i 
un ús massiu de combustibles fòssils en els àmbits més variats (des del transport, 
l’energia, l’agricultura fins al disseny urbanístic i l’edificació).

Altrament, Catalunya i els Països Catalans en general formem part d’una Mediter-
rània nord-occidental amb un grau de risc climàtic per sobre de la mitjana mundial 
segons l’IPCC de l’ONU. La creixent dependència econòmica del creixement d’un tu-
risme basat en l’explotació d’unes platges i unes estacions d’esquí en vies de desapa-
rició física, així com de l’augment de la capacitat logística d’uns ports i aeroport en 
zones amenaçades per l’augment del nivell del mar obliga a reaccionar amb urgència.

Aquesta s’accentua pel fet que bona part de la població catalana viu en espais 
urbans litorals en risc d’inundació i necessita ser protegida adequadament davant la 
crisi climàtica. Sense oblidar que, si no contribuïm a donar suport a iniciatives de 
justícia climàtica en cooperació amb els països del Magrib i del Sahel, no tindrem 
cap argument per fer front al que poden esdevenir en pocs anys nous corrents migra-
toris massius de persones refugiades cap a la Mediterrània nord on vivim.

Catalunya està molt lluny d’aconseguir la sobirania alimentària, només produ-
ïm un 40% del que consumim, a causa del canvi climàtic, les terres productives de 
Tarragona sobretot, però també Lleida i Girona estan en estat greu o molt greu de 
deteriorament i les previsions totes són a pitjor. És per això que proposem els se-
güents acords: 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar al Parlament abans de quatre mesos un pla de mitigació de l’Emer-

gència Climàtica que tradueixi en polítiques concretes a Catalunya l’Acord del Con-
sell Europeu de desembre del 2020, vinculant per als estats membres, de reduir, com 
a mínim, un 55% les emissions de gasos d’efecte hivernacle en comparació a 1990. 
Revisar abans d’un any la planificació econòmica, territorial, energètica, turística i 
industrial per tal d’accelerar la descarbonització de Catalunya d’acord com a mínim 
amb els acords de la UE i l’ONU sobre protecció del clima. A fi de garantir la neces-
sària participació territorial i el desplegament eficaç de totes les mesures de mitiga-
ció i adaptació climàtiques, insta el Govern a convocar una cimera d’acció climàtica 
de diputacions, vegueries, consells comarcals i ajuntaments, amb participació de les 
organitzacions socials, ecologistes i agràries, abans de tres mesos.

2. Convocar abans d’acabar el 2021 l’Assemblea Climàtica Ciutadana, la qual ha 
de gaudir de capacitat d’elevar propostes de seguretat climàtica al Govern i als grups 
parlamentaris de cara a poder presentar iniciatives legislatives i de canvis norma-
tius. L’assemblea garantirà una representació de la ciutadania seguint el mètode per 
sorteig practicat per la República Francesa a fi d’evitar que els lobbies fòssils condi-
cionin excessivament l’Assemblea Ciutadana.

3. Finançar i publicar abans de la tardor del 2022 l’estudi científic de la petjada 
ecològica i climàtica de Catalunya, no actualitzada des del 2006, amb dades no an-
teriors a 2018.

4. Finançar i publicar el 4t Informe multidisciplinari sobre el Canvi Climàtic a 
Catalunya, amb dades no anteriors al 2018, per tal d’actualitzar l’últim que es va 
publicar ara fa cinc anys.

5. Desistir de la demanda de qualsevol tipus d’ampliació de l’aeroport del Prat 
perquè l’augment previst del 33% de les emissions és incompatible amb la preserva-
ció del Clima i posa en perill la seguretat climàtica de Catalunya.
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6. Demanar al Govern de l’Estat que destini els 1.700 milions de l’ampliació de 
l’aeroport, i tots els milions pressupostats però no executats en els darrers 10 anys, 
en un pla d’ampliació i millora de la xarxa de ferrocarril a Catalunya, incloent-hi 
les vegueries i comarques històricament més desateses. Per a la seva redacció, el 
Govern escoltarà prèviament l’opinió del territori tant a escala institucional com 
associativa.

7. Reclamar davant el govern de l’Estat la retirada del projecte d’ampliació del 
port de Barcelona a fi de no incrementar les emissions hivernacle originades pel 
transport marítim i de creuer internacionals.

8. Renunciar a la candidatura olímpica de Barcelona - Pirineus 2030 davant el 
risc que no quedi neu en el cas que arribés a ser seleccionada. A canvi, insta el Go-
vern que abans de l’octubre del 2022, després d’haver escoltat les necessitats de les 
comunitats pirinenques, presenti un pla de millora del benestar, la diversificació 
econòmica i el rejoveniment de les valls.

9. Retirar els seus fons financers d’aquelles entitats bancàries que segueixen fi-
nançant les inversions fòssils que amenacen la seguretat climàtica.

10. Dotar, en el marc dels pressupostos del 2022, i abans de quatre mesos, una 
alta autoritat sobre seguretat climàtica, depenent del Parlament, amb les facilitats 
de personal i administratives adients. Haurà de ser elegida per una majoria qualifi-
cada de la cambra per un període de cinc anys. Compareixerà en una sessió plenària 
del Parlament un mínim d’un cop l’any per donar compte de l’evolució de les dades 
climàtiques clau que afectin Catalunya amb relació als objectius mundials de pro-
tecció del clima i serà responsable que aquestes estiguin actualitzades i a disposició 
telemàtica i gratuïta de la ciutadania.

11. A proposar davant el Parlament abans d’un any un pla de cooperació de justí-
cia climàtica des d’Acció Exterior que contribueixi a reforçar la resiliència climàtica 
i el benestar, preferentment, de les poblacions del Magrib i el Sahel, amb qui com-
partim veïnatge directe o indirecte i que sofreixen cada cop més vulnerabilitat cli-
màtica (sequera, pèrdua de sòls productius, increment molt superior a la mitjana de 
les temperatures, fenòmens meteorològics extrems...). La cooperació en justícia cli-
màtica ha de ser considerada part nuclear de la seguretat estratègica del nostre país.

12. Elaborar un estudi energètic de tots els edificis de la Generalitat de Catalunya 
(de propietat o de lloguer), per així posteriorment, definir un pla d’eficiència ener-
gètica i instal·lació d’energies renovables per produir el 100% de l’electricitat que es 
consumeix, en un període de 2 anys.

13. Desplegar els impostos previstos a la Llei del Canvi Climàtic en el termini 
d’un any: impost sobre les activitats econòmiques que generen gasos amb efecte 
d’hivernacle i l’impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells.

14. Posar els recursos suficients per garantir l’aplicació de mesures per evitar que 
les empreses contaminin per sobre dels drets d’emissions atorgat, fent un seguiment 
per protegir el clima comú i la seguretat de les persones que viuen a l’entorn.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt,  

GP CUP-NCG
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el funcionament 
dels sistema sanitari
302-00054/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.11.2021

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre el funcionament del sistema sanitari (tram. 300-00059/13).

Moció
El cas dels nens catalans greument malalts que han estat derivats a institucions 

mèdiques de diversos països europeus per ser-hi tractats, quan haurien pogut ser 
atesos a hospitals d’altres comunitats autònomes, ha posat de manifest una manca 
de coneixement mutu i de coordinació entre l’Administració sanitària catalana, les 
administracions sanitàries de la resta de comunitats autònomes i el Ministeri de 
Sanitat. No és d’estranyar que sigui així, atès que des de fa massa anys, els respon-
sables del Departament de Salut han practicat la nefasta política de la cadira buida, 
absentant-se de les reunions del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud. El resultat de l’aïllament de l’Administració sanitària catalana l’han pagat 
les famílies dels nens malalts, que han hagut de desplaçar-se a molts quilòmetres de 
casa seva i abordar un llarg tractament lluny del seu ambient, en un entorn que els 
és desconegut i del qual molt sovint desconeixen la llengua, i que els obliga a afron-
tar despeses elevades.

Aquesta situació també és indicativa de l’abandonament del sistema sanitari cata-
là que ha fet la Generalitat de Catalunya al llarg dels últims deu anys, que ha deixat 
la sanitat pública catalana, tant d’atenció primària com d’atenció especialitzada, en 
un estat de postració que l’ha allunyada del lloc capdavanter que sempre havia tingut.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir que, en cas que no hi hagi solució terapèutica a Catalunya, donarà 

prioritat a la derivació cap a hospitals d’altres comunitats autònomes dels malalts 
catalans, i que només recorrerà a la derivació cap a l’estranger com a última opció 
quan no hi hagi cap més alternativa.

2. Atorgar, tant en el cas de les derivacions a d’altres comunitats autònomes com 
a l’estranger, un ajut econòmic als malalts i als familiars que els hagin d’acompa-
nyar per subvenir a les despeses extraordinàries que els genera la situació que viuen.

3. Vincular de forma efectiva la Història Clínica Compartida de Catalunya 
(HC3) amb la Historia Clínica Digital de España per garantir que tots els ciutadans 
puguin disposar dels seus historials sanitaris quan hagin de ser atesos a una altra 
Comunitat Autònoma.

4. Treballar, en el si del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
per aconseguir una tarja sanitària única que sigui vàlida per a tot Espanya.

5. Publicar les dades econòmiques de tots els proveïdors de salut a la Central de 
Balanços del Servei Català de la Salut, pel que fa als ingressos provinents de la con-
certació pública, i a penjar-les al web, per avançar en la transparència i l’accessibi-
litat a les dades per part de tots els ciutadans.

6. Augmentar la despesa sanitària pública en els pressupostos de la Generalitat 
per al 2022 fins a arribar al 5,6% del PIB català, xifra equivalent a la mitjana de 
despesa sanitària pública de tot Espanya.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’accés 
als serveis a la Catalunya poc poblada
302-00055/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 21208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.11.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari 

d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
l’accés als serveis a la Catalunya poc poblada (tram. 300-00060/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Partint de l’Agenda Rural de Catalunya, elaborar i implementar un Pla d’Equi-

tat Territorial per al Desenvolupament de les Àrees Rurals amb l’objectiu de garantir 
l’accés als serveis bàsics al conjunt del territori, eradicant les enormes desigualtats 
que afecten les àrees rurals i despoblades de Catalunya i diversificant i dinamitzant 
la seva economia amb criteris de sostenibilitat. El Pla d’Equitat Territorial per al 
Desenvolupament de les Àrees Rurals tindrà caràcter de Pla Territorial Sectorial i 
contemplarà, entre d’altres, les mesures i inversions a realitzar pels diferents Depar-
taments de la Generalitat, així com els mecanismes de coordinació necessaris per 
assolir aquests objectius.

2. Habilitar l’Institut de Finances de Catalunya com a banca pública comercial 
per tal de, entre d’altres, garantir la prestació de serveis bancaris de forma estable 
–amb presència permanent o intermitent– a tots els petits municipis i al conjunt 
d’àrees rurals i poc poblades del país.

3. Adequar el mapa de zones farmacèutiques a la realitat territorial del país i 
treballar amb els organismes pertinents per oferir incentius per a l’establiment de 
farmàcies a les àrees rurals i poc poblades. Els incentius podrien contemplar, entre 
d’altres, mesures com la creació d’un fons de compensació específic, la remuneració 
de les guàrdies, la rebaixa de la càrrega fiscal, ajuts per al pagament dels lloguers 
dels locals, la reducció de la quota d’autònoms, l’augment de les quantitats aportades 
mitjançant els índexs correctors de marges o l’avançament de les ajudes.

4. Que el Govern de la Generalitat faci les gestions oportunes per renovar el 
llistat de medicaments obligatoris a les farmàcies per tal de garantir-ne la seva dis-
ponibilitat a tot el territori i obrir la recepta amb suficient antelació per adquirir les 
fórmules magistrals perquè es puguin comprar i elaborar amb previsió.

5. Reobrir els consultoris locals que han estat tancats i fer les inversions necessà-
ries per les renovacions de les infraestructures, equipaments i materials als centres 
d’atenció primària i recuperar-ne les especialitats i garantir l’assistència presencial 
de metgesses i infermeres almenys un cop per setmana a cada consultori, indepen-
dentment de la seva població.

6. Millorar les condicions laborals del personal sanitari per atraure el seu talent 
a les àrees rurals i poc poblades, especialment en aquelles poblacions de cobertura 
difícil. Establir un concurs de trasllats, obert i permanent, i oposicions amb regu-
laritat anual, per tal de permetre la renovació de plantilles i la cobertura de places 
vacants a tot el territori.

7. Garantir un servei d’ambulància de 24 hores al conjunt de les àrees rurals i 
poc poblades de país i implementar un servei específic de transport sanitari a la de-
manda per a professionals i pacients.

8. Obrir un programa específic d’ajudes a l’emancipació per als i les estudiants 
d’estudis superiors de les àrees rurals i poc poblades que es vegin obligats a residir 
fora de llur domicili a causa dels estudis que cursen.
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9. Actualitzar i implementar el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya amb 
l’objectiu de garantir l’accés de tota la població als serveis bibliotecaris, tot culmi-
nant la construcció de biblioteques filials als municipis que encara no en tenen i 
adequant i dotant suficientment de personal i recursos les biblioteques filials, les bi-
blioteques locals i les biblioteques centrals comarcals que així ho requereixin.

10. Desenvolupar un pla d’ajudes als ajuntaments dels territoris amb més risc 
de despoblament per la creació o rehabilitació d’espais multi-disciplinars habilitats 
per l’exhibició de cinema, arts escèniques i altres activitats culturals. Així mateix, 
potenciar l’accessibilitat de les zones poc poblades a les sales de cinema, ja sigui a 
través de convenis amb exhibidors especialitzats en la itinerància o a través de l’ad-
quisició i manteniment de projectors digitals propis d’alta definició.

11. Ampliar les iniciatives de transport a la demanda al conjunt de les àrees ru-
rals i poc poblades del país, a la vegada que es redissenyen el conjunt de línies, fre-
qüències, horaris i tarifes del transport per autobús en aquestes zones amb criteris 
d’assequibilitat, eficàcia i intermodalitat.

12. Flexibilitzar els dies presencials de treball a l’administració de la Generalitat, 
facilitant com a mínim la possibilitat de teletreballar 3 dies sempre que el servei ho 
permeti i no afecti a l’atenció al públic.

13. Garantir la connexió de fibra òptica, així com l’últim quilòmetre a càrrec de les 
companyies distribuïdores, i cobertura mòbil a la totalitat dels municipis de les àrees ru-
rals i poc poblades del país, i de manera prioritària i urgent en tots els nuclis de població.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el finançament 
dels governs locals
302-00056/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 21209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.11.2021

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

d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el finançament dels 
governs locals (tram. 300-00061/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Denuncia la reprovable inacció i deixadesa de funcions dels successius go-

verns de l’Estat que han estat incapaços d’adequar el mètode de càlcul de l’impost 
als requeriments que feia la sentència del Tribunal Constitucional de l’any 2017 i a 
les pròpies demandes que van fer les entitats municipalistes, amb la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis al capdavant.

2. Considera que la sentència del TC i el seu impacte sobre les finances locals 
posa de nou en evidència la necessitat d’afrontar una reforma del finançament dels 
ens locals que asseguri la seva suficiència financera, bon finançament i autonomia 
local, i superi l’actual model on l’Estat ha anat centralitzant cada cop més la capaci-
tat de decisió alhora que disminuïa els recursos que hi aportava.

3. Manifesta que aquesta revisió del finançament local ha d’anar acompanyada: 
a. De la derogació de la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per 

tal que les administracions locals recuperin la capacitat d’inversió, especialment en 
l’actual context de transformació que viu el país en clau social i de transició ecològica.
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b. De la derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local (LRSAL) que s’ha evidenciat com una agressió manifesta a la democràcia local, 
així com a les competències de la Generalitat en règim local i administració territorial, 
alhora que s’ha mostrat incapaç d’assegurar la suficiència financera dels ens locals.

4. Considera imprescindible que el govern de l’Estat: 
a. Es responsabilitzi de la pèrdua d’ingressos que ocasioni aquesta sentència so-

bre les finances municipals amb la creació d’un fons extraordinari per a compensar 
el retorn d’aquelles liquidacions de plusvàlua que no tenien caràcter ferm i de les 
transmissions que puguin quedar exemptes de tributació fruit dels efectes imme-
diats de la sentència.

b. Es responsabilitzi de la possible pèrdua d’ingressos que generi el nou mèto-
de de determinació de la base imposable, amb la creació d’un fons permanent de 
compensació en favor dels ajuntaments per compensar dita reducció d’ingressos, en 
compliment del principi de suficiència financera.

c. Garanteixi la un paper actiu dels municipis en l’assignació i gestió dels fons 
europeus de recuperació Next Generation, atès que els ens locals son l’administració 
més pròxima a la ciutadania i la que millor coneix les necessitats i especificitats del 
país, i per tant, són un actor clau per a canalitzar aquests recursos de la forma més 
adequada i eficient.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials
302-00057/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 21210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.11.2021

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

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Ca-
taluña, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre les 
polítiques socials (tram. 300-00057/13).

Moción
La Consejería de Derechos Sociales tiene como objetivo fundamental favorecer 

la promoción y la integración de las personas en la sociedad, así como valorar y so-
lucionar sus posibles dificultades sociales, aportando recursos que mejoren la cali-
dad de vida y prevengan y eviten las causas que conducen a la exclusión social y a 
la precariedad socio-económica.

No obstante, la fotografía social actual en Cataluña no se corresponde con los 
objetivos establecidos por los principios fundacionales de este departamento; ini-
cialmente creado para la redistribución de recursos entre los ciudadanos mediante 
acciones políticas en forma de prestaciones y servicios sociales.

A día de hoy, nuestra comunidad autónoma, presenta una visión desoladora en lo 
que a problemas sociales se refiere. Una situación que vienen arrastrando los distin-
tos gobiernos que se han alternado en la Presidencia de la Generalidad desde hace 
20 años, incrementando progresivamente el déficit y la deuda pública, consecuencia 
de una gestión deficiente, carente de eficiencia y de eficacia en el gasto, y alejando 
las prioridades de la ciudadanía de las políticas sociales. Todo ello, hasta culminar 
con la actual situación agravada por la pandemia de Covid-19.
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Así, como consecuencia de la ejecución presupuestaria de la Generalidad de 
Cataluña, donde las necesidades materiales y sociales reales de la población se ha-
llan en la base de su pirámide de prioridades, nos encontramos formando parte del 
grupo de las tres comunidades autónomas con peores datos en materia de asuntos 
sociales y, por ende, que menos recursos destina a los servicios y ayudas para la 
ciudadanía en situaciones de vulnerabilidad. De esta manera lo confirma el último 
estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que 
traza la inversión social por comunidades autónomas, colocando a Cataluña en el 
penúltimo lugar de gasto autonómico en políticas sociales (2020) por habitante, y en 
el último lugar del mismo año por gasto en política social en términos porcentuales 
sobre el presupuesto de la comunidad.

Atendiendo a esto, nos encontramos con registros oficiales de datos en listas de 
espera de ayudas a la dependencia que distan mucho de acercarse a las de una de las 
regiones más ricas de España. En Cataluña, existían a principios del 2021, 73.386 
personas dependientes de espera de ayuda, erigiéndose la comunidad autónoma con 
la lista más larga. Por otra parte, durante los primeros 6 meses del 2021 (de enero 
a junio), también encabezamos la relación de personas fallecidas a la espera de una 
ayuda para la dependencia, concretamente 7.856 personas. De estas, 1.937 espera-
ban resolución del grado de dependencia, mientras que 5.919 disponían del recono-
cimiento a prestación, pero estaban pendientes de que se materializase. Comparan-
do datos, vemos un incremento de fallecidos dependientes a la espera de ayuda de 
aproximadamente un 50 % con respecto al 2019.

Lo mismo ocurre con las listas de personas de la tercera edad a la espera de pla-
za en residencia geriátrica, sumando 17.500 ancianos a la espera en mayo de 2021.

Por otra parte, destacan los datos de pobreza infantil. Las cifras en Cataluña ya 
ponían de manifiesto una importante carencia antes del Covid-19, ya que el 25% de 
los niños catalanes se encontraba en esta situación. Según la Mesa del Tercer Sec-
tor, a día de hoy, un 33% se sitúan en riego de pobreza extrema. Por otra parte, en 
2017 los datos revelaban en un informe realizado por las Entitats Catalanes d’Acció 
Social (ECAS), que el hambre oculta (la deficiencia de algunos micronutrientes por 
una dieta pobre e inadecuada) afectaba al 8% de la población infantil. Según la mis-
ma entidad, estos datos se habrían triplicado los últimos años, sin tener datos fiables 
de la situación después del Covid-19.

En la misma situación se encuentran los datos correspondientes a la vivienda so-
cial o al paro juvenil, con una lista de espera de 90.000 personas para acceder a una 
vivienda y una tasa de desempleo joven que alcanza ya el 40%.

A todo esto, se suma, la ausencia de la promoción de la familia en las políticas 
públicas, así como las deplorables ayudas que la Generalidad de Cataluña dedica a 
familias numerosas o a mujeres gestantes en estado de vulnerabilidad. Por políticas 
familiares se entienden las intervenciones de la administración pública para facilitar 
recursos a las personas con responsabilidades familiares a fin de que puedan des-
empeñar las mismas en mejores condiciones. En Cataluña, la administración, no ha 
adecuado o dirigido sus acciones hacia una perspectiva de familia, limitando su in-
tervención a las situaciones de extrema necesidad, cuando ese núcleo familiar forma 
parte de un grupo de vulnerabilidad laboral, social o económico.

El apoyo a la natalidad tampoco ha sido una prioridad para el departamento de 
Derechos Sociales. Los nacimientos registrados en Catalunya en el mes de diciembre 
de 2020, nueve meses después del inicio de la pandemia, bajaron un 20,1% respecto a 
los registrados en diciembre de 2019, ya que nacieron 4.000 bebés frente a los 5.004 
del periodo anterior. Y es que, el indicador coyuntural de fecundidad de las mujeres 
catalanas en 2020 fue de 1,20 hijos por mujer, uno de los más bajos de la Unión Euro-
pea, que en el año 2019 registró una fecundidad de 1,53 hijos por mujer, según Euros-
tat. Esto significa que el índice sintético de fecundidad se situó en 2020 por debajo de 
más de un 40% al nivel de reemplazo, lo que supone un trastorno demográfico que se 
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verá reflejado los próximos años con un notable crecimiento en el envejecimiento de 
la fuerza laboral y la consiguiente perpetuación de la situación de pobreza.

En general, esta emergencia social es producto de la errática línea de actuación 
del Gobierno de la Generalidad en combinación con la deliberada ausencia de los 
principales problemas de los ciudadanos catalanes en las directrices de la política 
social de Cataluña. La ideologización progresista y separatista de la política social, 
implica ineludiblemente la desorientación legislativa, ineficacia operativa, y una je-
rarquización de prioridades errónea. A su vez, esta jerarquización de prioridades so-
ciales, se ha trasladado a la política pública mediante la colectivización identitaria/
ideológica de la vulnerabilidad socioeconómica.

Es decir, en vez de priorizar vulnerabilidades materiales de la sociedad, la actual 
línea de trabajo de la Generalidad de Cataluña en materia de política social, enca-
silla a las personas según su raza, sexo, orientación sexual y situación migratoria, 
olvidando completamente vulnerabilidades reales relacionadas con características 
físicas y sociológicas, como las personas necesidades especiales y dependencia, ni-
vel socioeconómico, vejez, infancia-juventud, etc.

En este sentido, además de la ineficacia de la línea de trabajo mencionada, esta 
división interseccional e identitaria de la vulnerabilidad, segmenta y enfrenta a los 
diferentes colectivos identificados, provocando descontento y una continua politiza-
ción e ideologización de la sociedad.

Desde VOX, planteamos una política social basada en los siguientes principios 
y, por lo tanto, opuesta a la citada línea de trabajo de la Generalidad de Cataluña: 

1. La familia como centro de gravedad de la política social. Perspectiva de familia.
2. El principio de subsidiariedad como defensa de la autonomía, responsabilidad 

individual y familiar, y autogestión de la sociedad civil frente al exceso de interven-
cionismo público.

3. La eliminación de la colectivización en la política social, y focalización de la 
línea de actuación de la política social y pública en vulnerabilidades reales de todos 
los españoles en nuestra región.

4. Racionalización del gasto, principio de eficiencia y agilidad administrativa.
5. Prioridad nacional en las ayudas y servicios sociales.
En resumen, los principios rectores de actuación de las propuestas de política 

social que se proponen en el presente documento, se centran en: la priorización de 
la familia y de aquellas personas en situación de vulnerabilidad socio-económica 
(enfermedad, dependencia, vejez, pobreza infantil, personas en riesgo de exclusión 
social, etcétera) como sujetos principales en la cobertura y prestación de ayudas so-
ciales; la priorización de los ciudadanos nacionales en las ayudas y servicios; el fo-
mento de la iniciativa privada/particular; el fin del despilfarro político y gasto ideo-
lógico, así como la reconducción de los recursos materiales y humanos a problemas 
sociales del día a día de los ciudadanos de Cataluña.

Atendiendo a los principios expuestos y bajo su dirección doctrinal, desde esta for-
mación parlamentaria proponemos cuatro ejes de actuación en política social como 
puntos de inflexión y concentración de esfuerzos dentro de la Consejería que nos ocupa.

En primer lugar, las listas de espera, tanto de ayuda a la dependencia o plazas 
de residencia, tienen que suponer una prioridad para la política social del departa-
mento competente.

Las listas de espera reflejan la incompetencia de la Generalidad de Cataluña en 
la gestión de los medios de los que dispone este departamento. El acceso a los recur-
sos o prestaciones por parte de los ciudadanos debe estar garantizado y ser efectivo. 
La evolución de estas listas de espera, es púes el termómetro social que refleja la 
eficiencia del trabajo que se realiza en la Consejería de Derechos Sociales.

Urge un análisis exhaustivo, en forma de auditoría realizada por un órgano inde-
pendiente, que permita señalar para posteriormente subsanar, los errores cometidos 
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durante los últimos años y que han llevado a Cataluña a ostentar las peores cifras de 
toda España en esta materia.

Por otra parte, es imprescindible el aumento de la inversión en medios materiales 
y en recursos humanos para conseguir atajar este problema que llevamos décadas 
arrastrando. Se requiere de forma urgente un cambio de prioridades en el gobierno 
de la Generalidad de Cataluña de forma que se sitúen las necesidades tangibles y 
sociales de los catalanes en el primer lugar de su orden del día.

En segundo lugar, la exclusión socioeconómica, la inclusión social de las perso-
nas con algún tipo de dependencia, la pobreza infantil y energética y las colas del 
hambre, suponen un drama social, que es probable que se vea agravado en los próxi-
mos meses de otoño e invierno.

La erradicación de la pobreza de nuestra comunidad autónoma, afecte a quien 
afecte, supone para nuestro grupo parlamentario uno de los principales ejes en nues-
tros proyectos de política social. Los problemas estructurales, sociales y sanitarios 
derivados de la pobreza, agudizan el estado agónico en el que actualmente se en-
cuentran inmersos un número importante de catalanes.

De esta manera, la inversión de capital de forma urgente en este problema, su-
pone, no solo una solución inmediata, sino que evita los efectos secundarios que 
acarrea a medio y largo plazo. Capital que debe emplazarse en temas específicos y 
concretos y que sirva para promover y fomentar la autonomía personal y laboral, y 
no para promover el asistencialismo y la cronificación de la pobreza.

La responsabilidad política y moral, obliga al gobierno de Generalidad de Cata-
luña a abandonar todas aquellas actuaciones e inversiones que difieran de la línea 
que marcan las necesidades básicas de los ciudadanos.

En tercer lugar, la política social de familia y fomento de natalidad resulta un pi-
lar clave para el buen funcionamiento de la sociedad; sobre todo teniendo en cuenta 
el grave problema demográfico al que nos enfrentamos en la actualidad. El indivi-
duo aislado y dependiente de la administración pública que intentan implantar desde 
el Departamento de Derechos Sociales, supone una grave amenaza para la cohesión 
y estabilidad social. En este sentido, el mensaje claro y contundente que se trasmite 
desde nuestro grupo parlamentario, es la visión de la familia como célula elemental 
de la sociedad y como clave del desarrollo y crecimiento de la persona.

La perspectiva de familia en todos los ámbitos sociales, es púes, de vital impor-
tancia para el desarrollo como sociedad sana y próspera. Por esta razón, resulta im-
perativo que la Consejería de Derechos Sociales, apueste con medios económicos y 
sociales por políticas de familia y natalidad nacional que dirijan a la sociedad hacia 
un camino de crecimiento y futuro favorable. Por ejemplo, resulta de vital impor-
tancia el establecimiento de medios y ayudas específicas a todas las gestantes en 
situación de vulnerabilidad ya sea económica, laboral o social. Por estos motivos, 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Establecer en menos de 6 meses una auditoría externa, con entidades privadas 

ajenas al ámbito político, para controlar, gestionar y mejorar la eficiencia del gasto 
social relacionado con dependencia y listas de espera.

2. Incrementar exponencialmente el gasto social en materia de dependencia, 
bajo el diagnóstico provisto por la auditoría de gasto establecido en el punto 1 de 
la presente resolución. Aumentar la partida presupuestaria dedicada a dependen-
cia, personas ancianas y personas con necesidad especiales, para abordar con carác-
ter prioritario las medidas de implantación inmediatas diseñadas para acabar con la 
situación de las listas de espera materia en dependencia y residencias geriátricas o 
para discapacitados.

3. Potenciar los esfuerzos económicos actuales destinados a combatir y a erradi-
car la pobreza y la exclusión socio-económica en Cataluña, haciendo especial énfasis 
en la situación de la pobreza infantil. Establecer planes de actuación, estrategias, y 
partidas presupuestarias específicas de lucha contra la pobreza y la pobreza infantil.
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4. Reformar la Ley 24/2015, de 29 de julio, sobre medias de combate contra la 
pobreza energética, con el objetivo de incrementar la asistencia social y la cuantía 
de las ayudas, prestando especial atención a aquellas familias en situación socioe-
conómica vulnerable. Esta reforma debe incluir la retirada inmediata de aquellas 
provisiones legales que establezcan algún tipo de alusión a la perspectiva de género 
o discriminación de sexos.

5. Elaborar con carácter de urgencia en un término de 1 meses y con una partida 
presupuestaria específica, un plan de contingencia Otoño/Invierno 2021-2022, que 
tenga como objetivo la reducción de incertidumbre y estabilidad material de los ho-
gares socio-económicamente más vulnerables en relación a la posible situación deri-
vada de la inflación, pobreza energética, ralentización económica, aumento del paro, 
y empeoramiento socio-económico de la ciudadanía catalana en los próximos meses.

6. Actualizar con datos de 2020 y 2021 los indicadores territoriales de riesgo de 
pobreza y de exclusión social con normativa de la Ley 5/2016, de 23 de diciembre, 
del Plan Estadístico de Cataluña. Es fundamental que estos datos estén actualizados 
para poder abordar la cuestión de la pobreza y la exclusión socio-económica de la 
manera más eficaz y eficiente posible.

7. Diseñar, realizar y publicar en un plazo de 3 meses un informe de la situación 
social en Cataluña. Este documento realizará un diagnóstico y análisis de las temáti-
cas comprendidas en el Departamento de Derechos Sociales, prestando especial aten-
ción a la situación socio-económica de las familias catalanas, y desafíos más impor-
tantes que deban informar la política pública y social del Gobierno de la Generalidad.

8. Fomentar y promover planes específicos de desarrollo social en aquellos te-
rritorios, barrios, y zonas que 1. Pertenezcan a la denominada zonas rurales 2. Sean 
zonas con indicadores de exclusión social elevados. Es fundamental promover el au-
mento de inversiones públicas en los barrios, provincias y regiones abandonados por 
los poderes públicos. Se proveerán los equipamientos, infraestructuras de transporte 
y servicios de salud o cultura necesarios para paliar las desigualdades territoriales y 
acabar con la triste división entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

9. Racionalizar el gasto social, priorizando las partidas destinadas a las familias, 
personas dependientes, discapacitados, niños, ancianos y personas en riesgo de ex-
clusión social y pobreza. Eliminar, entidades públicas, subvenciones y prestaciones 
de naturaleza ideológica que agotan recursos públicos en detrimento de ayudas so-
ciales a los más necesitados.

10. Introducir el Principio de Prioridad Nacional en todas las políticas, medidas, 
planes y prestaciones sociales del Departamento de Derechos sociales. Esto supone 
introducir prioridad nacional en las ayudas sociales, impulsando los mecanismos 
legales necesarios para garantizar la priorización de los ciudadanos españoles en el 
acceso a servicios y prestaciones sociales.

11. Diseñar e implantar un plan de mejora de eficiencia de los procedimientos 
administrativos y burocráticos del Departamento de Derechos sociales, con el ob-
jetivo de optimizar recursos y agilizar trámites. En este sentido, se avanzará hacia 
la ventanilla única de prestaciones. Así, se introducirán estrategias y medidas espe-
cíficas de desburocratización, agilización y digitalización de los procedimientos de 
adjudicación de fondos con carácter social, y tramitación de documentos relaciona-
dos con prestaciones y servicios sociales.

12. Introducir la perspectiva de familia en la construcción de vivienda social, así 
como, agilizar los trámites de adjudicación a los solicitantes de esta prestación en 
estado de vulnerabilidad.

Palacio del Parlamento, 8 de noviembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta, GP VOX
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença del rector de la Universitat de Barcelona 
davant la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre 
els objectius i les estratègies de la universitat
357-00109/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Recerca i Universitats en la sessió 4, tinguda el 
09.11.2021, DSPC-C 114.
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