
TAUL A DE CONT INGUT

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 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra, per tal d’establir una acció positiva d’equilibra-
ment de la presència de dones i homes a la plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra
202-00024/13
Tramesa a la Comissió 9
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

Proposició de llei per a prohibir els cetacis, els otàrids en captivitat i els delfinaris 
a Catalunya
202-00025/13
Tramesa a la Comissió 9
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 25/2021, del 2 de novembre, pel qual s’estableixen mesures organitzati-
ves en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
203-00015/13
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 9

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció a Tortosa d’un nou hospital de referèn-
cia per a les Terres de l’Ebre
250-00347/13
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la defensa i la promoció del Baix Penedès
250-00348/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la reprovació de Lluís Companys i el retiment d’home-
natge als catalans assassinats sota el seu govern
250-00349/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el consultori local de Tiana
250-00350/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’agrupació de les secretaries dels jutjats de pau
250-00351/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16
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Proposta de resolució sobre la supressió de sis sectors de trànsit
250-00353/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de la Jonquera
250-00354/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre els enclavaments laborals
250-00355/13
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el parc geològic de Mont-roig i  els  encavalcaments 
de Biure
250-00356/13
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el soterrament de les línies d’alta tensió que travessen 
la urbanització El Pinar, de Reus
250-00357/13
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la contaminació acústica de la carretera C-32 al Masnou
250-00358/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el condicionament de l’itinerari per carretera entre les 
Borges Blanques i l’eix Occidental
250-00359/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori del Pla de l’Avellà, de Ca-
brera de Mar
250-00360/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la supressió del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
250-00361/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la supressió d’alts càrrecs de la Generalitat
250-00362/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la defensa de l’escola diferenciada
250-00363/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el personal de neteja dels centres sanitaris i sociosa-
nitaris
250-00364/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre una major inversió en recursos relatius a l’habitatge i 
assistencials per a la gent gran a Badia del Vallès
250-00365/13
Presentació: GP Cs 20

Proposta de resolució sobre les mesures previstes per a donar suport al sector lacti
250-00366/13
Presentació: GP VOX 21
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Proposta de resolució sobre el millorament i l’ampliació de l’Institut Premià de Mar
250-00367/13
Presentació: GP Cs 23

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures legislatives per a la regularització 
de nuclis de població
250-00368/13
Presentació: GP Cs 25

Proposta de resolució sobre la defensa de l’estabilitat econòmica i pressupostària
250-00369/13
Presentació: GP VOX 26

Proposta de resolució sobre la reparació i la restitució de la memòria de les acu-
sades de bruixeria
250-00370/13
Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP 27

Proposta de resolució sobre la necessitat d’establir un protocol d’actuació i coordi-
nació entre el Departament d’Interior i la resta de departaments amb competència 
en situacions d’emergència
250-00371/13
Presentació: GP PSC-Units 29

Proposta de resolució sobre la gestió i la destinació de l’aportació de la Secretaria 
d’Estat de Memòria Democràtica del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les 
Corts i Memòria Democràtica per a activitats relacionades amb la recerca i la iden-
tificació de desapareguts durant la Guerra Civil
250-00372/13
Presentació: GP PSC-Units 30

Proposta de resolució sobre la solució per als jutjats de Santa Coloma de Farners
250-00373/13
Presentació: GP PSC-Units 31

Proposta de resolució sobre l’agilitació dels tràmits per a l’obtenció del certificat 
Covid digital de la Unió Europea
250-00374/13
Presentació: GP Cs 32

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge
300-00067/13
Presentació: GP ECP 34

Interpel·lació al Govern sobre el funcionament del sistema universitari
300-00068/13
Presentació: GP Cs 34

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de feminisme i igualtat
300-00069/13
Presentació: GP VOX 34

Interpel·lació al Govern sobre els projectes estratègics i de suport a les empreses
300-00070/13
Presentació: GP PSC-Units 35

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques culturals
300-00071/13
Presentació: GP PSC-Units 35

Interpel·lació al Govern sobre la llengua catalana a la justícia
300-00072/13
Presentació: GP JxCat 35

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’infància
300-00073/13
Presentació: GP JxCat 36

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament i els reptes de la legislatura
300-00074/13
Presentació: GP ERC 36
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Interpel·lació al Govern sobre l’economia social
300-00075/13
Presentació: GP ERC 36

Interpel·lació al Govern sobre el model d’acompanyament i residència en la vida 
dependent
300-00076/13
Presentació: GP CUP-NCG 37

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de dies inhàbils per a l’any 2022
241-00002/13
Acord 38

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Igualtat i Feminismes
410-00005/13
Renúncia a la vicepresidència 38

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Consolidació de Textos Normatius
412-00007/13
Adscripció de diputats del GP JxCat; G Mixt; GP PSC-Units; GP ECP; GP VOX; GP ERC; 
GP CUP-NCG; GP Cs 39

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural
406-00001/13
Designació de la presidència 41

Composició de la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i  les Addiccions
406-00002/13
Designació de la presidència 41
Substitució de diputats 41

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
406-00004/13
Adscripció de diputats del GP Cs 42

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu 
Inclusiu
406-00005/13
Adscripció de diputats del GP Cs; GP JxCat; G Mixt; GP VOX; GP ECP; GP CUP-NCG 42

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 1/XIV, sobre la situació de l’educació infantil
390-00001/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 44

Control del compliment de la Moció 26/XIV, sobre l’exercici de  la competència de 
la seguretat pública
390-00026/13
Designació de la Comissió competent 44

Control del compliment de la Moció 27/XIV, sobre l’arrelament a  Catalunya de la 
narcoeconomia de la marihuana i de la criminalitat associada
390-00027/13
Designació de la Comissió competent 44

Control del compliment de la Moció 28/XIV, sobre la seguretat ciutadana
390-00028/13
Designació de la Comissió competent 45
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Control del compliment de la Moció 29/XIV, sobre la discriminació de Catalunya per 
part de l’Estat i de rebuig a la decisió del Tribunal de Comptes relativa als avals del 
Fons Complementari de Riscos de la Generalitat
390-00029/13
Designació de la Comissió competent 45

Control del compliment de la Moció 30/XIV, sobre l’acompanyament i l’atenció a les 
dones víctimes de violència masclista
390-00030/13
Designació de la Comissió competent 45

Control del compliment de la Moció 31/XIV, sobre l’escola inclusiva i la lluita contra 
la segregació escolar
390-00031/13
Designació de la Comissió competent 45

Control del compliment de la Moció 32/XIV, sobre la situació de la gent jove
390-00032/13
Designació de la Comissió competent 45

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i Universitats amb la conse-
llera de Recerca i Universitats sobre les seves declaracions amb relació a l’Associació 
per una Escola Bilingüe a Catalunya i sobre les mesures previstes per a garantir el dret 
dels alumnes que fan les proves d’accés a la universitat a triar la llengua
354-00042/13
Rebuig de la sol·licitud 46

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i  Universitats amb la 
consellera de Recerca i Universitats sobre els atacs als integrants de l’associació 
S’Ha Acabat! - Joves per la  Defensa de la Constitució, a la Universitat Autònoma 
de Barcelona
354-00054/13
Rebuig de la sol·licitud 46

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca i  Universitats amb la 
consellera de Recerca i Universitats sobre els  incidents que es van produir el 6 
d’octubre de 2021 a la Universitat Autònoma de Barcelona
354-00056/13
Rebuig de la sol·licitud 46

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

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona 
davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i 
les estratègies de la seva universitat
356-00083/13
Acord sobre la sol·licitud 46

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Barcelona davant la Co-
missió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies 
de la seva universitat
356-00084/13
Acord sobre la sol·licitud 47

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Pompeu Fabra davant la 
Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratè-
gies de la seva universitat
356-00085/13
Acord sobre la sol·licitud 47

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya 
davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les 
estratègies de la seva universitat
356-00086/13
Acord sobre la sol·licitud 47

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Oberta de Catalunya da-
vant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les 
estratègies de la seva universitat
356-00087/13
Acord sobre la sol·licitud 47
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Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Girona davant la Co-
missió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies 
de la seva universitat
356-00088/13
Acord sobre la sol·licitud 47

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Rovira i Virgili davant la Co-
missió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies 
de la seva universitat
356-00089/13
Acord sobre la sol·licitud 48

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Lleida davant la Comis-
sió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les estratègies de 
la seva universitat
356-00090/13
Acord sobre la sol·licitud 48

Sol·licitud de compareixença de Javier Lafuente, president de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques, davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè infor-
mi sobre la situació del sistema universitari i les línies de treball
356-00106/13
Acord sobre la sol·licitud 48

Sol·licitud de compareixença de Josep Samitier, president de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Recerca, davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi 
sobre la situació de la recerca i les línies de treball
356-00107/13
Acord sobre la sol·licitud 48

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Institució Catalana de Re-
cerca i Estudis Avançats davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi 
sobre la situació del programa i els reptes de futur
356-00108/13
Acord sobre la sol·licitud 49

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació per una Escola 
Bilingüe a Catalunya davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi 
sobre les mesures que vol emprendre per a garantir els drets lingüístics dels alum-
nes de tots els nivells educatius
356-00184/13
Rebuig de la sol·licitud 49

Sol·licitud de compareixença de Daniel Crespo Artiaga, rector de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya, davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi 
sobre una piulada de caràcter polític d’una vicerectora d’aquesta universitat
356-00188/13
Rebuig de la sol·licitud 49

Sol·licitud de compareixença de Mateo Valero Cortés, director del Barcelona Super-
computing Center, davant de la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi 
sobre el projecte eProcessor
356-00204/13
Acord sobre la sol·licitud 49

Sol·licitud de compareixença de Marta Junqué Surià, co-coordinadora de la Barce-
lona Time Use Initiative for a Healthy Society davant de la Comissió de Recerca i 
Universitats, perquè informi sobre els  treballs del Congrés Mundial de Recerca en 
Usos del Temps
356-00206/13
Acord sobre la sol·licitud 50

Sol·licitud de compareixença de Francisco Javier Lafuente Sancho davant la Comissió 
de Recerca i Universitats perquè informi sobre els atacs a l’estand de l’associació 
S’Ha Acabat emplaçat a la Universitat Autònoma de Barcelona
356-00231/13
Rebuig de la sol·licitud 50

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona 
davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els incidents 
que es van produir el 6 d’octubre de 2021 a la Universitat Autònoma de Barcelona
356-00233/13
Rebuig de la sol·licitud 50
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Sol·licitud de compareixença de Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Bar-
celona, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè valori els fets del 6 d’octubre 
de 2021 a  la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació als atacs rebuts per 
l’associació d’estudiants S’ha acabat
356-00252/13
Rebuig de la sol·licitud 50

Sol·licitud de compareixença de Daniel Crespo Artiaga, rector de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè valori els 
fets del 6 d’octubre de 2021 a  la  Universitat Autònoma de Barcelona amb relació 
als atacs rebuts per l’associació d’estudiants S’ha acabat
356-00253/13
Rebuig de la sol·licitud 51

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Amat i Salas, rector de  la Universitat Pompeu 
Fabra , davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè valori els fets del 6 d’octubre 
de 2021 a  la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació als atacs rebuts per 
l’associació d’estudiants S’ha acabat
356-00254/13
Rebuig de la sol·licitud 51

Sol·licitud de compareixença de Quim Salvi i Mas, rector de la Universitat de Giro-
na, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè valori els fets del 6 d’octubre 
de 2021 a la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació als atacs rebuts per 
l’associació d’estudiants S’ha acabat
356-00255/13
Rebuig de la sol·licitud 51

Sol·licitud de compareixença de Maria José Figueras Salvat, rectora de la Universitat 
Rovira i Virgili, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè valori els fets del 
6 d’octubre de 2021 a la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació als atacs 
rebuts per l’associació d’estudiants S’ha acabat
356-00256/13
Rebuig de la sol·licitud 51

Sol·licitud de compareixença de Jaume Puy i Llorens, rector de la Universitat de Llei-
da, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè valori els fets del 6 d’octubre 
de 2021 a la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació als atacs rebuts per 
l’associació d’estudiants S’ha acabat
356-00257/13
Rebuig de la sol·licitud 52

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 Re-
cerca i Universitats per a informar sobre els objectius i les estratègies de la universitat
357-00109/13
Substanciació 52

Compareixença del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona davant la Co-
missió de Recerca i Universitats per a informar sobre els objectius i les estratègies 
de la seva universitat
357-00110/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 52

Compareixença del rector de la Universitat Pompeu Fabra davant la  Comissió de 
Recerca i Universitats per a informar sobre els objectius i les estratègies de la seva 
universitat
357-00111/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 52

Compareixença del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya davant la Co-
missió de Recerca i Universitats per a informar sobre els objectius i les estratègies 
de la seva universitat
357-00112/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 53

Compareixença del rector de la Universitat Oberta de Catalunya davant la Comis-
sió de Recerca i Universitats per a informar sobre els objectius i les estratègies de 
la seva universitat
357-00113/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 53
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Compareixença del rector de la Universitat de Girona davant la Comissió de Recerca 
i Universitats per a informar sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat
357-00114/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 53

Compareixença del rector de la Universitat Rovira i Virgili davant la  Comissió de 
Recerca i Universitats per a informar sobre els objectius i les estratègies de la seva 
universitat
357-00115/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 53

Compareixença del rector de la Universitat de Lleida davant la Comissió de Recerca 
i Universitats per a informar sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat
357-00116/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 53

Compareixença de Javier Lafuente, president de l’Associació Catalana d’Universi-
tats Públiques, davant la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre la 
situació del sistema universitari i les línies de treball
357-00117/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 54

Compareixença de Josep Samitier, president de l’Associació Catalana d’Entitats de 
Recerca, davant la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre la si-
tuació de la recerca i les línies de treball
357-00118/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 54

Compareixença d’una representació de la Institució Catalana de Recerca i Estudis 
Avançats davant la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre la si-
tuació del programa i els reptes de futur
357-00119/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 54

Compareixença de Mateo Valero Cortés, director del Barcelona Supercomputing 
Center, davant la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre el pro-
jecte eProcessor
357-00120/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 54

Compareixença de Marta Junqué Surià, co-coordinadora de la Barcelona Time Use 
Initiative for a Healthy Society, davant la  Comissió de Recerca i Universitats per 
a informar sobre els treballs del Congrés Mundial de Recerca en Usos del Temps
357-00121/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 55

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 17
Convocada per al 17 de novembre de 2021 55

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Pla de seguretat viària a Catalunya per als anys 2021-2023
334-00022/13
Presentació: Govern de la Generalitat 56

Codi ètic del servei públic de Catalunya
334-00023/13
Presentació: Govern de la Generalitat 58

Projecte de pressupost del Consell de l’Audiovisual de Catalunya per a l’exercici 2022
334-00024/13
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 61
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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 10/1994, de l’11 de juliol, 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, per tal d’establir 
una acció positiva d’equilibrament de la presència de dones i homes 
a la plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra
202-00024/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 16.11.2021 al 29.11.2021).
Finiment del termini: 30.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.11.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 16.11.2021 al 29.11.2021).
Finiment del termini: 30.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.11.2021.

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 25/2021, del 2 de novembre, pel qual s’estableixen 
mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
203-00015/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 21067 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.11.2021

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 9 de novembre de 2021, 
ha pres coneixement del Decret llei 25/2021, del 2 de novembre, pel qual s’establei-
xen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària, publicat al DOGC 
8536, de 04.11.2021, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el 
controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament 
s’inicia el dia 5 de novembre de 2021.
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A la Mesa del Parlament
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 2 de novembre de 2021, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta de la consellera de Drets Socials, s’aprova la iniciativa SIG21D-

SO1726 - Projecte de decret llei pel qual s’estableixen mesures organitzatives en 
l’àmbit de l’atenció sociosanitària.

Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb el conseller de Salut.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 25/2021, de 2 de novembre, pel qual s’estableixen mesures 
organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària

El president de la Generalitat de Catalunya
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del 

rei, pel president o la presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
En l’àmbit de Catalunya, l’atenció sociosanitària es va iniciar l’any 1986, any en 

què el Departament de Sanitat i Seguretat Social d’aleshores va crear el programa 
Vida als anys, un model que integrava els serveis socials amb els sanitaris en una 
mateixa prestació.

La creació del Departament de Benestar Social, l’any 1988, va fer que es con-
siderés que ambdós departaments havien de continuar gestionant conjuntament 
aquests serveis, per la qual cosa es va aprovar el Decret 215/1990, de 30 de juliol, de 
promoció i finançament de l’atenció sociosanitària. Aquest Decret preveu la coordi-
nació de la planificació sanitària i social, fixa els criteris de finançament dels recur-
sos sociosanitaris de cobertura pública i estableix que els departaments competents 
en matèria de salut i serveis socials, respectivament, han de gestionar conjuntament 
aquesta prestació.

La Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de 
Salut, modificada pel Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, incorpora l’assistència 
sociosanitària dins la cartera comuna bàsica de serveis assistencials. Aquesta cir-
cumstància en suposa el reconeixement explícit com a prestació de caràcter sanitari 
inclosa en la cartera comuna bàsica de serveis assistencials. I, pel que fa al finança-
ment, en determina l’íntegra cobertura pública i la impossibilitat que les persones 
usuàries facin una aportació econòmica.

Malgrat la promulgació de la normativa esmentada, en l’àmbit de gestió per-
sisteix la necessitat de les persones usuàries dels serveis sociosanitaris d’interre-
lacionar-se amb el departament competent en matèria de salut i amb el de serveis 
socials, fet que genera casuístiques i distorsions indesitjades per la tramitació di-
ferenciada.

D’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legislatives provi-
sionals sota la forma de decret llei en cas d’una necessitat extraordinària i urgent. La 
necessitat extraordinària i urgent que constitueix el fonament de la promulgació d’un 
decret llei requereix, d’acord amb la doctrina, la identificació concreta de la situació 
fàctica conjuntural de difícil previsió, que requereix una intervenció normativa del 
poder executiu per fer front als objectius de governabilitat.
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La pandèmia ocasionada pel coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la malaltia 
de la COVID-19, ha tingut més impacte en les persones grans de Catalunya, que ac-
tualment suposen el 25% de la població i presenten un predomini dels casos de gran 
complexitat (amb elevada morbiditat o GMA d’alt risc). En aquest sentit, les deriva-
cions a centres sociosanitaris constitueixen un element clau per ajudar a mantenir 
l’activitat hospitalària i donar suport tant a les residències com a l’atenció primària 
i comunitària, per la qual cosa ha estat necessari incrementar la capacitat de llits en 
alguns centres de la xarxa sociosanitària.

La pandèmia ha posat en relleu el paper cabdal de l’àmbit sociosanitari i ha fet 
urgent i peremptòria la necessitat de donar-hi una resposta ràpida i eficient mitjan-
çant una major integració dels serveis sociosanitaris i la simplificació i celeritat en 
la seva gestió.

L’alleujament de les càrregues i obligacions de les persones grans que en són 
usuàries i el reforç de la seguretat jurídica de les empreses i entitats col·laboradores 
del sistema aconsellen assignar urgentment els serveis esmentats al departament 
competent en matèria de salut.

Atesa la situació exposada i per evitar els problemes d’una gestió conjunta, que 
poden posar en perill la resposta ràpida i eficient que han de donar els recursos so-
ciosanitaris a les necessitats esmentades, és imprescindible que, d’una banda, la 
totalitat de l’atenció sociosanitària sigui gestionada pel departament competent en 
matèria de salut mitjançant el Servei Català de la Salut i, de l’altra, que el Govern 
intervingui en la normativa de manera immediata, atès que l’objectiu de satisfer una 
necessitat social de primer ordre amb la celeritat requerida no es pot portar a terme 
mitjançant el procediment legislatiu ordinari.

Aquesta mesura és congruent amb la situació que s’ha exposat, ja que no hi ha 
mesures alternatives que puguin garantir amb eficiència una resposta ràpida i eficaç 
dels recursos sociosanitaris a l’actual situació de demanda de serveis que deriva de 
la COVID-19.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de 
la presidència de la Generalitat i del Govern.

A proposta de la consellera de Drets Socials i del conseller de Salut, i d’acord 
amb el Govern,

Decreto: 

Article 1. Gestió del sistema d’atenció sociosanitària
1. L’atenció sociosanitària passa a ser gestionada en la seva totalitat pel Departa-

ment competent en matèria de salut mitjançant el Servei Català de la Salut.
2. Per a la gestió de l’atenció sociosanitària, el Servei Català de la Salut pot uti-

litzar qualsevol de les fórmules que estableix l’article 7.2 de la Llei 15/1990, de 9 de 
juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

3. Els contractes, convenis o concerts per a la prestació de l’atenció sociosanità-
ria vigents quan entri en vigor aquest Decret llei passen a ser gestionats en la seva 
totalitat pel Servei Català de la Salut.

Les addendes relatives al mòdul social dels serveis sociosanitaris d’aquests con-
tractes, convenis o concerts signades pel Departament de Drets Socials per a l’any 
2020 restaran vigents entre l’1 de gener de 2021 i la data d’entrada en vigor d’aquest 
Decret llei.

4. El sistema de contraprestació de l’atenció sociosanitària s’estableix al capítol 3  
del títol 4 del Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació i prestació dels 
serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut.
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Article 2. Modificació del Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la 
contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei 
Català de la Salut
1. Es modifica l’article 52 del Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació 

i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, que resta 
redactat de la manera següent: 

«Article 52. Àmbits de la contraprestació
El sistema de pagament de l’atenció sociosanitària inclou les activitats següents: 
a) Hospitalització.
b) Activitats dels programes d’atenció domiciliària (PADES) i les unitats funcio-

nals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS).
c) Avaluació integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns cog-

nitius.
d) Serveis, dispositius i programes específics de reconeguda necessitat i/o activi-

tats que calgui implementar derivades del Pla de salut de Catalunya i de la resta de 
criteris de política sanitària.»

2. Es modifica l’article 55 del Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació 
i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, que resta 
redactat de la manera següent: 

«Article 55. Contraprestació econòmica 
La contraprestació econòmica de l’atenció hospitalària és el producte de les es-

tades o altes, segons correspongui, pel preu unitari i, si escau, pels factors de pon-
deració corresponents.»

3. Es modifica l’article 59 del Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació 
i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, que resta 
redactat de la manera següent: 

«Article 59. Contraprestació econòmica de l’avaluació integral ambulatòria en 
geriatria, cures pal·liatives i trastorns cognitius

La contraprestació econòmica de l’avaluació integral ambulatòria en geriatria, 
cures pal·liatives i trastorns cognitius és el resultat del producte de les visites o pro-
cessos, segons correspongui, pel preu unitari.»

Article 3. Modificació del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual 
s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011
Es modifica la disposició addicional sisena del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, 

pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011, que resta redactada de la 
manera següent: 

«Disposició addicional sisena. Excepció de l’edat de la població destinatària de 
determinades prestacions de serveis

Amb caràcter excepcional no es tindran en compte els límits d’edat de la pobla-
ció destinatària per accedir als serveis següents: 1.2.3.1 Servei de centre de dia per 
a gent gran de caràcter temporal o permanent, 1.2.3.3.2 Serveis de residència assis-
tida per a gent gran de caràcter temporal o permanent, 1.2.5.2.3.3 Serveis de cen-
tre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual 
i 1.2.5.3.3.3 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb 
discapacitat física. L’excepcionalitat es podrà donar quan existeixi un informe tèc-
nic justificatiu de la prescripció del servei a un determinat usuari i la corresponent 
resolució administrativa emesa per l’òrgan competent.»

Disposició addicional
El personal que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei ocupa llocs 

de treball corresponents a les funcions de treballador/a social en els equips PADES, 
amb vincle funcionarial o laboral amb el Departament de Drets Socials, s’integra a 
l’Institut Català de la Salut. La integració del personal laboral s’efectua mitjançant el 
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mecanisme de successió d’empresa respectant la mateixa modalitat de contractació i 
les seves condicions de treball. El personal funcionari s’integra segons les necessitats 
del servei o funcionals, d’acord amb la relació de llocs de treball que s’aprovi.

Disposicions transitòries
1. Mentre els pressupostos de la Generalitat no incorporin en el pressupost del 

Servei Català de la Salut les dotacions corresponents a la despesa derivada de l’as-
sumpció pel Departament competent en matèria de salut, per mitjà del Servei Català 
de la Salut, de la gestió en la seva totalitat de l’atenció sociosanitària, s’han de ga-
rantir les transferències de crèdit corresponents per part del Departament de Drets 
Socials i en el seu cas, efectuar les adaptacions pressupostàries corresponents.

2. Els funcionaris i el personal laboral de l’Administració de la Generalitat als 
quals fa referència la disposició addicional d’aquest Decret llei continuen percebent 
la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s’estaven impu-
tant, fins que s’adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries correspo-
nents.

3. La liquidació de la prestació del servei corresponent a l’exercici 2021 pel pe-
ríode anterior a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei es realitzarà, pel Departa-
ment de Drets Socials, a través d’un pagament a compte que es regularitzarà durant 
l’exercici 2022.

Disposició derogatòria
1. Es deroga el Decret 215/1990, de 30 de juliol, de promoció i finançament de 

l’atenció sociosanitària.
2. Es deroga l’apartat 1.2.4 de l’annex del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel 

qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011, junt amb els quadres descrip-
tius corresponents.

3. Es deroga l’article 51 del Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació i 
prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut.

4. Es deroga l’Ordre de 20 de març de 1992, per la qual es determinen els col-
lectius ingressats en centres, serveis i establiments sociosanitaris, en el marc del 
programa Vida als anys, que resten exclosos d’efectuar l’aportació econòmica que 
preveu l’article 8.1 del Decret 215/1990, de 30 de juliol.

Disposicions finals

Primera. Adaptacions pressupostàries
Es faculten les persones titulars dels departaments de Salut, de Drets Socials i 

d’Economia i Hisenda per dur a terme les adaptacions pressupostàries necessàries 
per donar compliment al que disposa aquest Decret llei.

Segona. Rang normatiu de determinats preceptes
Les disposicions de naturalesa reglamentària objecte de modificació mitjançant 

aquest Decret llei mantenen el rang reglamentari de decret a tots els efectes.

Tercera. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’1 de novembre de 2021.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals s’apliqui aquest De-
cret llei cooperin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 2 de novembre de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Violant Cer-

vera i Gòdia, consellera de Drets Socials; Josep Maria Argimon Pallàs, conseller 
de Salut
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Antecedents del Decret llei
1. Text del Projecte de decret llei pel qual s’estableixen mesures organitzatives 

en l’àmbit de l’atenció sociosanitària, aprovat pel Govern a la sessió de data 2 de 
novembre de 2021.

2. Informe article 38.3 de la Llei 13/2008 de la Directora general de Provisió de 
Serveis, de 6 d’octubre de 2021.

3. Justificant d’inici de la tramitació, de la Secretària General al Secretari del 
Govern, d’11 d’octubre de 2021.

4. Memòria justificativa i econòmica de la Directora general de Provisió de Ser-
veis, de 13 d’octubre de 2021.

5. Informe de la Directora General de Pressupostos, de 15 d’octubre de 2021.
6. Informe econòmic, de la Subdirectora general de Planificació i Gestió Pressu-

postària, de 22 d’octubre de 2021.
7. Nota valoració de l’informe de la D.G. de Pressupostos, del Sotsdirector del 

Servei Català de la Salut, de 22 d’octubre de 2021.
8. Ordre d’inserció al DOGC per a iniciatives aprovades pel Govern, signada per 

l’Advocat en Cap el 28 d’octubre de 2021.
9. Informe de la Direcció General de Funció Pública, signat pel Sub-director ge-

neral d’Ordenació Jurídica i d’Inspecció General de Serveis de Personal, de 28 d’oc-
tubre de 2021.

10. Memòria econòmica, del Sotsdirector del Servei Català de la Salut, de 29 d’oc-
tubre de 2021.

11. Informe jurídic de l’Advocat en Cap, de 29 d’octubre de 2021.
12. Memòria justificativa i econòmica del Subdirector general de Provisió de 

Serveis, de 29 d’octubre de 2021.
13. Certificat del secretari del Govern, de 2 de novembre de 2021.
14. Certificat de la secretària de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, de 3 de 

novembre de 2021.
15. Decret llei 25/2021, de 2 de novembre, pel qual s’estableixen mesures or-

ganitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària, publicat al DOGC núm. 8536 - 
04.11.2021.

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

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2021 al 24.11.2021).
Finiment del termini: 25.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.11.2021.
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Proposta de resolució sobre la defensa i la promoció del Baix 
Penedès
250-00348/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2021 al 24.11.2021).
Finiment del termini: 25.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.11.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2021 al 24.11.2021).
Finiment del termini: 25.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.11.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2021 al 24.11.2021).
Finiment del termini: 25.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.11.2021.
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Proposta de resolució sobre l’agrupació de les secretaries 
dels jutjats de pau
250-00351/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2021 al 24.11.2021).
Finiment del termini: 25.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.11.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2021 al 24.11.2021).
Finiment del termini: 25.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.11.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2021 al 24.11.2021).
Finiment del termini: 25.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.11.2021.
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Proposta de resolució sobre els enclavaments laborals
250-00355/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2021 al 24.11.2021).
Finiment del termini: 25.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.11.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2021 al 24.11.2021).
Finiment del termini: 25.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.11.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2021 al 24.11.2021).
Finiment del termini: 25.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.11.2021.
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Proposta de resolució sobre la contaminació acústica de la carretera 
C-32 al Masnou
250-00358/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2021 al 24.11.2021).
Finiment del termini: 25.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.11.2021.

Proposta de resolució sobre el condicionament de l’itinerari 
per carretera entre les Borges Blanques i l’eix Occidental
250-00359/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2021 al 24.11.2021).
Finiment del termini: 25.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.11.2021.

Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori del Pla 
de l’Avellà, de Cabrera de Mar
250-00360/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2021 al 24.11.2021).
Finiment del termini: 25.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.11.2021.
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Proposta de resolució sobre la supressió del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya
250-00361/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2021 al 24.11.2021).
Finiment del termini: 25.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.11.2021.

Proposta de resolució sobre la supressió d’alts càrrecs 
de la Generalitat
250-00362/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2021 al 24.11.2021).
Finiment del termini: 25.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.11.2021.

Proposta de resolució sobre la defensa de l’escola diferenciada
250-00363/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2021 al 24.11.2021).
Finiment del termini: 25.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.11.2021.
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Proposta de resolució sobre el personal de neteja dels centres 
sanitaris i sociosanitaris
250-00364/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 16.11.2021 al 24.11.2021).
Finiment del termini: 25.11.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.11.2021.

Proposta de resolució sobre una major inversió en recursos relatius 
a l’habitatge i assistencials per a la gent gran a Badia del Vallès
250-00365/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 20249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.11.2021

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Joan Gar-

cía González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb l’establert 
als articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució per a una major inversió en recursos assistencials i habitacionals per a la gent 
gran de Badia del Vallès, perquè sigui substanciada davant la Comissió de Drets 
Socials, amb el següent text: 

Exposició de motius
Badia del Vallès és una població de 13.415 habitants, dels quals 2.836 són majors 

de 65 anys, xifra que representa el 19% del total. Té un índex d’envelliment molt su-
perior al de la mitjana del Vallès Occidental.

Actualment no té cap residència pública, cosa que contradiu la recomanació de 
l’Organització Mundial de la Salut, que fixa en 5 el nombre de places d’assistència 
per a majors de 65 anys. Segons aquest rati, a Badia del Vallès li correspondrien 142 
places residencials.

La llista d’espera per accedir a la residència pública més propera, situada fora de 
Badia del Vallès, és de 5,5 anys per a les dones i 2,5 per als homes.

El recurs a una residència de titularitat privada es fa inassequible per a molts 
veïns del municipi, atès que la renda per càpita hi és baixa, amb unes pensions mitja-
nes de 979,11 €, un 6% menor a la mitjana de la comarca que se situa en 1.098,34 €.

Durant el darrer any i mig, la gent gran ha estat el col·lectiu que més s’ha vist 
afectat per la COVID-19, molts i moltes varen patir les conseqüències de la pan-
dèmia i molts i moltes varen perdre la vida. En aquest sentit, el grup Progeriátrico 
de Badia del Vallès, constituït com a iniciativa sorgida de la comissió de jubilats i 
pensionistes el 2001, aviat complirà vint anys de feina en l’impuls per a la construc-
ció d’una residència pública a la nostra ciutat. Els esforços de l’Ajuntament no són 
suficients per aconseguir-la, raó per la qual els veïns i veïnes creuen imprescindible 
la implicació del Departament de Drets Socials envers la gent gran de Badia del 
Vallès.

Per tot l’anterior, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1) Aprovar el projecte corresponent a la construcció d’una residència geriàtrica 

i centre de dia de titularitat pública per a la gent gran a Badia del Vallès que doni 
resposta a la demanda existent.

2) Garantir que el model de residència ofereixi diferents serveis, no només a les 
persones residents sinó a tota la gent gran del municipi, tals com cuidadors, auxiliars 
de la llar, servei de menjador o que també funcioni com a centre de dia.

3) Plantejar, conjuntament amb l’Ajuntament i/o empreses del tercer sector, una 
oferta de pisos tutelats per a gent gran que no sigui exclusivament per a persones 
dependents i que, alhora, creï un espai comunitari i assistencial comú.

4) Valorar que s’utilitzi, per a la construcció de la dita residencia geriàtrica i cen-
tre de dia de titularitat pública, la parcel·la on se situen les antigues escoles Empordà 
i Antonio Machado.

5) Incloure una partida per a la construcció d’una residència i centre de dia de 
titularitat pública per la gent gran a Badia del Vallès en els propers pressupostos 
de la Generalitat.

6) Redactar, en el termini de sis mesos, el projecte corresponent a la construcció 
d’una residència geriàtrica i centre de dia de titularitat pública a Badia del Vallès.

7) Programar la seva construcció perquè entri en funcionament l’any 2023.
8) Comprometre’s, per part de la Conselleria de Drets Socials, a donar compte en 

seu parlamentària d’un informe sobre el desenvolupament dels treballs.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre les mesures previstes per a donar 
suport al sector lacti
250-00366/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 20637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.11.2021

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre las medidas a adoptar para 
apoyar al sector lácteo, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En España, durante siglos, el sector agrario ha sido un eje principal de nuestra 

economía. Si bien puede parecer que ha perdido importancia en la economía, a par-
tir de la mitad del siglo xx, ante el crecimiento del sector industrial y de servicios, 
sería erróneo llegar a esa conclusión, puesto que no solo no pierde importancia en 
nuestra economía –no ha bajado la producción– sino que pasa a ser relevante, por-
que la actividad agraria se encuentra estrechamente unida con otras actividades: la 
industria agroalimentaria de transformación del producto, industria de suministros, 
equipos o materiales de construcción necesarios para la actividad agrícola, ganade-
ra y agroindustrial, y la de los servicios de transporte, logística o distribución de los 
productos agrarios y alimentarios.
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Como no podía ser de otra manera, en Cataluña el sector agrario es un sector 
estratégico para la economía: el sector agroalimentario genera un volumen de nego-
cio de 38.205 M€, cifra que equivale al 16,28% del PIB de Catalunya y da empleo 
directamente a 163.372 personas.

La ganadería es una de las piezas esenciales en la que se ha sustentado el proceso 
de capitalización y modernización, es una de las regiones españolas que ha alcanza-
do mayor productividad y rentabilidad. La actividad ganadera está diversificada en 
nuestra región, y una de las actividades es el sector de la leche, en todos sus ámbitos, 
no solo de producción sino también en la transformación y distribución.

En el año 2015 se produce un punto de inflexión en los productores de leche, con 
la supresión de la cuota lechera. A partir de ese momento, nuestros ganaderos se en-
frentan a un mercado global más liberalizado y a una mayor competencia dentro de 
la propia Unión Europea.

La leche es un producto esencia como primer alimento de la Humanidad. Es vi-
tal para la seguridad alimentaria mundial y en valor económico se convierte en una 
cuestión de primer orden en las negociaciones nacionales y supranacionales, como 
ocurre en las cuotas de producción.

En Cataluña la explotación de ganaderías de vacas productoras de leche ha dis-
minuido a lo largo de los últimos 30 años, pasando de 4.329 granjas lecheras a 419 
en la actualidad; se ha perdido el 90% de las granjas, pero en ningún caso ha afec-
tado a la producción, que se ha incrementado en un 28%. Además, la producción a 
nivel nacional es aproximadamente el 10%.

En la producción de leche en nuestra región, las cooperativas son esenciales para 
el desarrollo de las pequeñas o medias granjas, no solo para poder dar servicio ne-
cesario a sus miembros, sino para ser competitivas dentro de la cadena de alimenta-
ción en relación con la industria transformadora y distribuidores.

Con estos datos se puede pensar que el sector está en una bonanza y es todo lo 
contrario. La política desarrollada en los últimos tiempos solo ha creado desigual-
dades y perjuicios a los ganaderos, así como una situación débil frente a la industria 
transformadora y distribuidora, cuando la legislación actual tiene por objeto prote-
ger a los productores de leche.

El incremento de precio de los piensos ha repercutido en todos los ganaderos, 
independientemente del territorio en que se encuentren. No ha habido una actuación 
conjunta ante esto. Así nos encontramos con que en España el aumento en el coste 
de producción se repercute en el precio final del producto, pero no se refleja en los 
contratos con los ganaderos más que en una pequeña minoría, con lo que la mayoría 
de ellos se ven seriamente perjudicados. A esto habría que sumar el incremento del 
coste eléctrico y el descenso del consumo de los lácteos ante la presión de sustitu-
tivos vegetales.

En otro país de la UE, como Francia, se han tomado medidas ante esta situación 
percibiendo los ganaderos por su leche 392,2 euros por tonelada; eso supone 64 eu-
ros más por tonelada que en España.

Esta realidad es porque los costes de producción se repercuten en los contratos, 
cosa que no sucede en nuestro territorio, cuando es conocido el informe del Obser-
vatorio de la Cadena Alimentaria donde se recoge el incremento de 3,7 euros/100L 
en el coste de producción para el ganadero. Además, tampoco se establece en los 
contratos las subidas de precio de la leche en su lineales por las distribuidoras. Para 
un comercio efectivamente justo y sostenible, deberían incluirse en los contratos el 
incremento en el precio de la venta al público para ser abonado a los productores, 
cosa que solo ha realizado una minoría.

Como consecuencia de esta situación, el sector lácteo se encuentra en una encruci-
jada, con grandes pérdidas por la subida de los costes de alimentación y electricidad. 
Todo ello supone para el sector lácteo unos costes de producción en España de 37,41 
euros por cada cien litros producidos, a fecha de hoy. Sin embargo, el precio que es-
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tán abonado es inferior. Las pérdidas que vienen sufriendo los ganaderos llevan a la 
pérdida de forma continuada cada año, y en la actualidad es de 4,0 €/100l.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Realizar controles sobre los contratos alimentarios en el sector lác-

teo para el cumplimiento efectivo de la ley de la cadena alimentaria y adoptar las 
medidas necesarias para evitar la venta del producto por debajo del coste de pro-
ducción.

Segundo. Destinar fondos Next Generation y Horizonte Europa a la innovación 
y mejora de la competitividad técnica y económica de las instalaciones de las gran-
jas lecheras.

Tercero. Crear sinergias en planos de igualdad entre el productor de leche y las 
empresas transformadoras.

Cuarto. Incrementar y fortalecer la competitividad y el poder de comercializa-
ción de las cooperativas a fin de competir frente a grandes productores y empresas 
transformadoras.

Quinto. Reforzar mediante campañas institucionales el papel estratégico de la 
ganadería, el valor nutricional de la leche y su condición de producto de gran arrai-
go en nuestra región, así como reconocer la labor sostenible, tradicional y de proxi-
midad que ejercen con su trabajo los productores de leche.

Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre el millorament i l’ampliació de l’Institut 
Premià de Mar
250-00367/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 20638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.11.2021

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la Propuesta de resolución sobre la mejora y ampliación del Instituto de 
Premià de Mar, para que sea sustanciada ante la Comisión de Educación, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
Ha pasado una década de la fusión de los dos institutos de Premià de Mar, el Serra 

de Marina y el Cristòfol Ferrer. En el momento de la fusión la Generalitat adquirió el 
compromiso de realizar las obras necesarias para mejorar la conexión, la comunica-
ción y los servicios de los dos edificios, así como la adecuación y ampliación de sus 
instalaciones para impartir nuevas enseñanzas adecuando las existentes. Las obras 
prometidas y planificadas nunca se han ejecutado completamente, y ya han pasado 
10 años, por lo que es imprescindible y urgente que se ejecuten para mejorar el fun-
cionamiento del centro educativo.

En este centro no solo los jóvenes de Premià de Mar han recibido y reciben for-
mación, también asisten a clase alumnos de otras poblaciones, siendo un verdadero 
centro de atracción de talento del Maresme. Allí cursan la ESO, el bachillerato y 
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diferentes ciclos formativos de formación profesional, entre otros: automoción, jar-
dinería, marketing o guía en el medio natural.

Es una evidencia que el Instituto de Premià de Mar forma parte del futuro de 
nuestros jóvenes porque la formación de calidad genera oportunidades. El centro 
educativo tiene un enorme potencial como centro de Formación Profesional de refe-
rencia en la comarca, en un momento en el que faltan plazas de FP y en el que este 
tipo de formación, sobre todo la FP dual, es una de las mejores ofertas formativas 
para nuestros jóvenes ya que les permite encontrar trabajo y desarrollar sus proyec-
tos vitales. Donde es la propia empresa la que también se implica en esa formación 
práctica que necesitan los jóvenes, y no solo técnica, sino que adquieren toda una 
serie de habilidades que requiere todo puesto de trabajo y que no se aprenden en 
las aulas, se consiguen trabajando en el entorno de la propia empresa. Por lo tanto, 
apostar por mejorar el instituto de Premià de Mar es apostar por el futuro de nues-
tros jóvenes.

El Instituto, más allá de contribuir a formar buenas personas y con unos valo-
res sólidos, sirve para que tengan mayores oportunidades de tener un empleo dig-
no que les permita desarrollar sus proyectos de vida, y que sus empleos sean más 
estables, porque uno de los grandes problemas de nuestro mercado laboral es su 
alta temporalidad, jóvenes que tienen empleos precarios y con cambios constantes, 
que incluso no les permite llegar al salario mínimo interprofesional y mucho me-
nos independizarse. Por lo tanto, ayuda a que sus salarios sean más altos, y para 
que tengan acceso a las nuevas profesiones, las que se están generando a raíz del 
uso de las nuevas tecnologías y de la innovación. Es un momento de grandes cam-
bios que eliminan empleos, aquellos más rutinarios que se pueden sustituir por un 
algoritmo y los puede hacer directamente una máquina, pero a su vez se generan 
otros nuevos.

Por lo tanto, es el momento de analizar con la dirección del Instituto, con el 
tejido empresarial, los sectores productivos y los servicios de ocupación, las ne-
cesidades formativas para ofrecerlas en el instituto ampliando sus instalaciones. 
Una ampliación que a su vez mejoraría las actuales que ya se encuentran sobres-
aturadas.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Modificar el Plan Económico y Financiero de Inversiones (PEF) en Construc-

ciones Escolares para incorporar las obras de conexión, mejora y ampliación pro-
metidas y planificadas en el momento de la fusión de los dos edificios del Instituto  
de Premià de Mar, curso 2011 - 2012, y que nunca se han llevado a cabo. Algunas de  
estas obras son imprescindibles para mejorar la conexión, comunicación y los servi-
cios de los dos edificios y por lo tanto inaplazables en aras del buen funcionamiento 
del centro.

2. Redactar el proyecto de ampliación en el plazo de 6 meses.
3. Incluir una partida en los presupuestos 2022 para financiar el proyecto.
4. Adquirir el compromiso de que entre en funcionamiento en el curso 2023-

2024.
5. Ampliar la oferta educativa del centro, completando los ciclos actuales y po-

niendo en marcha nuevos ciclos de grado medio y superior, consensuándolos con la 
dirección del Instituto y la comunidad educativa de Premià de Mar, y el tejido pro-
ductivo de la zona, teniendo en cuenta la demanda de plazas actuales y las posibili-
dades de construcción de nuevas instalaciones.
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6. Comunicar la adopción de esta propuesta de resolución a la Dirección del 
Instituto, al Ayuntamiento de Premià de Mar y al Consell Comarcal del Maresme.

Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures legislatives 
per a la regularització de nuclis de població
250-00368/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 20639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.11.2021

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para el 
impulso de medidas legislativas que permitan regularizar determinados núcleos de 
población actualmente en situación irregular, para que sea sustanciada ante la Co-
missió de Polítiques Digitals i Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El desarrollo urbanístico de muchas zonas de Cataluña dio lugar a la prolifera-

ción de urbanizaciones, sobre todo en las décadas de los 60 y 70, que actualmente 
se encuentran en una situación irregular.

La permisividad por parte de las diferentes administraciones durante todos aque-
llos años, y la falta de una solución clara por parte de las actuales administraciones 
públicas, provocan una situación de incertidumbre que debe afrontarse y abordarse 
con el objeto de que las personas que residen en construcciones en estas condiciones 
puedan adecuar y equiparar su situación a la del resto de vecinos de sus municipios, 
pues en la mayoría de situaciones no cuentan con algunos servicios básicos como 
saneamiento, luz, agua, asfaltado de viarios o recogida de basura, aunque sus Ayun-
tamientos les cobran impuestos como el IBI o la tasa de basuras.

La Administración no puede seguir de espaldas a esta realidad, que afecta a mi-
les de familias catalanas, y debe destinar los recursos necesarios para impulsar y re-
activar reformas jurídicas y legislativas encaminadas a consolidar y regularizar es-
tos núcleos de población. Y más teniendo en cuenta que, en algunas situaciones, los 
Ayuntamientos han iniciado ya expedientes sobre algunas de las viviendas, como es 
el caso de la urbanización del Bosc d’en Vilaró, situada entre los términos munici-
pales de Badalona y Montcada i Reixac.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Promover, antes de 6 meses desde la aprobación de esta propuesta de resolu-

ción: 
a) Las iniciativas y modificaciones legislativas necesarias para, en colaboración 

con los vecinos y ayuntamientos, regularizar la situación de todas las edificaciones 
y urbanizaciones afectadas por esta situación.

b) La creación de una comisión de trabajo para asesorar sobre la solución legis-
lativa, que incluya a las diferentes administraciones, a profesionales técnicos y a los 
representantes vecinales.



BOPC 157
15 de novembre de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 26

2) Destinar una partida presupuestaria que tenga por objeto soportar los costes 
derivados del proceso de regularización, evitando que la carga deba ser soportada 
por los vecinos.

3) Acordar la búsqueda de una solución provisional para aquellas urbanizaciones 
que, como el Bosc d’en Vilaró, tengan iniciados expedientes, a la espera de poder 
buscar soluciones legislativas definitivas para todas las urbanizaciones no regulari-
zadas de nuestro territorio.

Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta, GP Cs

Proposta de resolució sobre la defensa de l’estabilitat econòmica 
i pressupostària
250-00369/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 20766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.11.2021

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución en defensa de la estabilidad económica y presupuestaria, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La estabilidad política, jurídica y presupuestaria es para los principales agen-

tes económicos de la región una premisa sobre la que fundamentar el crecimiento 
económico. Hace ya muchos años que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña no 
está centrado en lo substancial. El ilegal desafío separatista y la voluntad de romper 
unilateralmente las relaciones históricas con el resto de los españoles han desviado 
la atención de los temas que importan a los catalanes.

La situación política es el segundo mayor problema de la economía catalana, se-
gún una encuesta realizada por el Colegio de Economistas de Cataluña en marzo de 
2021. Dicho sondeo, que la entidad realiza desde 2001, supone que la política haya 
pasado por delante del paro respecto a la anterior consulta, y que solo se vea supe-
rada por el impacto de la pandemia.

Para mejorar esa percepción debemos reducir el intervencionismo público, de-
fender la libertad individual de los catalanes, interiorizar que es bueno el equilibrio 
presupuestario, que hay que invertir cada euro público como si fuera el último, aca-
bar con el clientelismo servil, trabajar por la estabilidad institucional, asumir que es 
el sector privado el que crea empleo y moderniza la economía, digitalizar nuestra 
base industrial, atraer y retener talento, normalizar las relaciones políticas con el 
resto de la nación española, aportar estabilidad jurídica a nuestros agentes económi-
cos y defender con convicción la propiedad privada.

Además, para superar el impacto económico y social de la coronacrisis, es obli-
gado revisar las bases de la gestión económico presupuestaria de la Generalitat de 
Cataluña, que desde hace demasiados años acumula graves desequilibrios financie-
ros que merman nuestra capacidad de crecimiento y atracción de inversiones.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
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Primero. Renunciar a la hoja de ruta separatista, respetar el orden constitucional 
y acatar las resoluciones judiciales, como base para trasladar la indispensable cer-
tidumbre y estabilidad política que necesita nuestro tejido empresarial para poder 
crecer de manera sostenible.

Segundo. Elaborar unos presupuestos autonómicos de base cero, como ejercicio 
para hacer tabula rasa en materia presupuestaria y eliminar así programas innece-
sarios.

Tercero. Ajustarse a las reglas de gasto, estabilidad presupuestaria y participar 
en el foro común del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como el resto de 
CCAA españolas.

Cuarto. Fijar, como normal general, en la aprobación de todos sus presupuestos 
los públicos el objetivo de reducir paulatinamente el déficit público, su deuda pública 
y la regla de no incrementar el gasto público más de lo que crece la economía.

Quinto. Defender la propiedad privada en todos y cada uno de los actos jurídi-
cos que emanen de la Generalitat de Cataluña, tal y como indica el artículo 33 de la 
Constitución Española.

Palacio del Parlamento, 3 de noviembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

Proposta de resolució sobre la reparació i la restitució de la memòria 
de les acusades de bruixeria
250-00370/13

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP

Reg. 20783 / 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, 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Par-
lamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la reparació i 
restitució de la memòria de les acusades de bruixeria, per tal que sigui substanciada 
davant el Ple del Parlament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Catalunya és un dels llocs d’Europa on més dones van ser acusades de bruixeria. 

De fet, els inicis de la cacera de bruixes es remunten a l’any 1471, un clar exemple 
de la violència i la discriminació a les quals les dones han estat sotmeses al llarg de 
la història.

Al segle xv, en una societat impregnada per la misogínia, moltes dones van ser 
acusades injustament de provocar mort i destrucció, i se les va tractar com a mem-
bres d’una organització criminal liderada pel mateix diable. Amb el pas del temps, 
durant l’època moderna i gràcies a l’augment del volum de documentació conserva-
da, es pot observar una clara tendència on la cacera en les zones de muntanya es va 
convertir en un fenomen més recurrent, metre que a les ciutats s’observa una tendèn-
cia amb episodis de caceres separats i de baixa intensitat.

A les dones se les acusava de bruixes en base a la mentida i la manera de for-
çar-les a confessar aquests crims inversemblants eren les tortures més terribles. 
Contra aquestes dones, el poder es va saltar les pròpies lleis i les va jutjar i assenya-
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lar sense cap garantia processal. Aquelles dones vivien en una societat plenament 
convençuda de l’origen malèfic de les seves desgràcies.

Recentment, s’ha recuperat el nom de més de set-centes dones que, entre els segles 
xv i xviii, van ser processades, torturades i executades a la forca. Dones immigrades, 
dones pobres, dones guaridores, dones amb sabers sobre la sexualitat i la reproducció, 
dones considerades conflictives, dones vídues, dones gitanes... Totes elles estigmatitza-
des i assenyalades pels seus propis veïns i veïnes com a bruixes o metzineres.

Aquesta persecució sistemàtica i massiva va anar disminuint de manera progres-
siva a mesura que els tribunals sentenciadors van deixar de considerar bruixeria 
com un crim real. Els judicis doncs van acabar desapareixent, tot i que en molts ter-
ritoris es continuava assenyalant a algunes dones com les culpables de les desgràcies 
i la destrucció.

Els estudis històrics sobre aquest fet són escassos, especialment els interpreta-
tius, i no s’ha incorporat de manera normalitzada aquest episodi als currículums 
acadèmics. Tampoc s’han impulsat polítiques públiques de reparació de la memòria 
de les víctimes. Ara és el moment de canviar aquesta situació i impulsar les polí-
tiques públiques encaminades a promoure la memòria de tantes dones que injus-
tament han estat executades per condemnes no fonamentades, i promoure justícia 
històrica en la línia de les iniciatives que han sorgit en altres indrets, com Escòcia, 
Suïssa, Noruega o Navarra.

Aquest cúmul d’injustícies ha portat la revista Sàpiens a impulsar la campanya 
«No eren bruixes. Eren dones», que compta amb un ampli suport social amb l’ob-
jectiu de recuperar la memòria d’aquelles dones innocents sense prejudicis ni fal-
sedats.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignants presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Reconeix les dones acusades i condemnades per bruixeria com a víctimes 

d’una persecució misògina que va dur a l’assassinat a milers de dones arreu del món.
2. Manifesta el seu suport a la campanya «No eren bruixes, eren dones» i a la 

reparació de la seva memòria.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a. Reparar la memòria històrica, dignificar i reivindicar, promovent accions de 

desgreuge, totes les dones injustament condemnades, executades i reprimides al 
llarg de la història per bruixeria, i sensibilitzar el conjunt de la població en els va-
lors de la igualtat i els drets humans.

b. Impulsar estudis acadèmics amb perspectiva de gènere sobre la cacera de 
bruixes i les seves causes, incorporant aquest fet al currículum acadèmic.

c. Impulsar la promoció d’accions divulgatives per donar a conèixer la cacera de 
bruixes realitzada durant tants anys a Catalunya, i sensibilitzar sobre aquest episodi 
històric i les seves causes (criminalització de la diferència, misogínia).

d. Emplaçar els ajuntaments de Catalunya a la revisió del seu nomenclàtor per 
tal d’incloure-hi els noms de les dones condemnades per bruixeria del seu municipi, 
com a exercici de reparació històrica i de feminització dels noms dels carrers.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus
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Proposta de resolució sobre la necessitat d’establir un protocol 
d’actuació i coordinació entre el Departament d’Interior i la resta 
de departaments amb competència en situacions d’emergència
250-00371/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 20830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.11.2021

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

calá González, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la necessitat d’establir un protocol d’actua-
ció i coordinació entre el Departament d’Interior i la resta de Departaments que te-
nen competència en situacions d’emergència, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons expressen diversos sindicats de diferents Cossos que depenen del De-

partament d’Interior, aquest Departament no té protocols en relació amb situacions 
límit com el suïcidi o els accidents químics, entre d’altres.

A més, la falta de personal impedeix actuacions correctes en relació amb aques-
tes situacions. És evident que el conveni amb l’empresa que gestiona el 112 no s’ade-
qua al servei i cal negociar amb una bona estructura que cobreixi la tasca a realitzar. 
Per posar un exemple, durant l’aturada del servei per avaria que va tenir lloc l’any 
2018 van morir 3 persones. No només és un problema pels treballadors que estan 
assumint un gran nombre de trucades, sense el descans mínim entre elles trucades 
recomanat per conveni, sinó que la principal afectació recau en la ciutadania que pot 
ser que truqui i no l’atenguem quan ho necessiti.

També es dóna la circumstància que més del 90% de la plantilla està treballant a 
jornada reduïda, d’aquesta manera la companyia té flexibilitat per a sol·licitar canvis 
de jornada i cobrir els imprevistos que, d’altra manera, deixarien més al descobert 
el servei. Això provoca que hi hagi molta temporalitat, que constantment s’estigui 
formant gent nova que, un cop ja ha adquirit els coneixements i les dinàmiques de 
treball, acaba marxant, repercutint en la qualitat del servei.

És absolutament necessari que el 112 tingui accés a una informació pública i 
compartida com té, per exemple, protecció civil, amb l’objectiu de poder activar 
professionals en cas d’emergència. Durant la primera onada de Covid-19, per posar 
un altre exemple, es van perdre 1.000 trucades diàries per falta d’efectius amb la 
conseqüent traducció que aquest fet podria haver comportat en relació amb defun-
cions.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Iniciar els tràmits pertinents per a dur a terme la internalització del 112 en el 

termini de temps més curt possible.
2. Que la propera licitació sigui l’última i cobreixi exclusivament el temps neces-

sari per a la culminació del procés d’internalització.
3. Iniciar negociacions entre el CAGTU, per una banda, i les representants de les 

treballadores i els dos sindicats majoritaris del 112, per l’altra, per establir un con-
veni propi que s’adeqüi a les particularitats del servei.

4. Que mentre duri aquest procés, garanteixi mitjançant el plec de Condicions 
de la propera licitació, unes condicions dignes a les treballadores, fent complir a 
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l’empresa adjudicatària les condicions exigides pel comitè de vaga per posar fi a la 
mateixa.

5. Establir mecanismes de control del dimensionament del personal a través del 
plec de condicions d’aquesta última licitació. La qual cosa ha de permetre garantir 
un mínim de gestors a les sales de forma permanent i donar la potestat a l’empresa 
pública CAGTU (CAT112) d’obligar a l’empresa adjudicatària del servei a reforçar 
el personal quan es prevegin episodis de risc.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la gestió i la destinació de l’aportació 
de la Secretaria d’Estat de Memòria Democràtica del Ministeri 
de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica 
per a activitats relacionades amb la recerca i la identificació 
de desapareguts durant la Guerra Civil
250-00372/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 20831 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.11.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat, Ferran Pedret i 

Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la gestió i destí de l’aportació efectuada per la Secretaria 
d’Estat de Memòria Democràtica del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les 
Corts i Memòria Democràtica per a activitats relacionades amb la recerca i identi-
ficació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 2 de juliol de 2021 el BOE publicava la Resolució d’1 de juliol de 2021, 

de la Secretaria d’Estat de Memòria Democràtica (Ministeri de la Presidència, Re-
lacions amb les Corts i Memòria Democràtica), sobre l’Acord de la I Conferencia 
Sectorial de Memòria Democràtica, reunida el 29 de març, per la que la Generalitat 
de Catalunya rebia una aportació de 335.938,44 €, l’any 2021, per a activitats rela-
cionades amb la recerca i identificació de persones desaparegudes durant la Guerra 
Civil o la repressió política posterior.

En aquests moments, el Departament de Justícia, a través de la Direcció General 
de la Memòria Democràtica, està desenvolupant un Pla de Fosses destinat a exhu-
mar i recuperar els desapareguts de la Guerra Civil i de la resistència maqui, amb 
els corresponents estudis genètics, d’acord amb el Banc d’Identificació Genètica po-
sat en marxa a partir de 2017, treballs que han estan sent adjudicats a una empresa 
especialitzada en arqueologia.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Destinar aquesta aportació de forma íntegra als treballs de recerca i identifica-

ció de persones desaparegudes durant la Guerra Civil o la resistència antifranquista 
posterior, de tal manera que es suplementi i ampliï el Pla de Fosses que desenvolupa 
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actualment el Departament de Justícia, a través de la Direcció General de la Memò-
ria Democràtica.

2. Gestionar i tramitar aquesta aportació de manera independent de l’actual con-
tracte vigent sobre els treballs d’exhumació i identificació de fosses, de manera que 
es convoqui i liciti un nou contracte per adjudicar els nous treballs d’exhumació i 
identificació, per un preu equiparable al de l’aportació de l’Estat, i amb un programa 
d’actuacions específic, i obert a les empreses d’arqueologia i del sector.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Ferran Pedret i Santos, 

diputats, GP PSC-Units 

Proposta de resolució sobre la solució per als jutjats de Santa 
Coloma de Farners
250-00373/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 20832 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.11.2021

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

Sureda, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la solució pels Jut-
jats de Santa Coloma de Farners, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Santa Coloma de Farners és la Capital de la Comarca de la Selva. En l’actualitat és 

la seu de 4 Jutjats de Primera Instància i Instrucció que tenen el seu àmbit d’actuació 
en tota la comarca de la Selva, excloent únicament Blanes, Lloret i Tossa de Mar que 
depenen dels Jutjats de Blanes. Els 4 Jutjats de Santa Coloma de Farners s’ubiquen 
en dos edificis separats per més de 500 metres. Els jutjats mixtes 1 i 3 es troben a la 
carretera de Sant Hilari, en un edifici antic que no compleix amb cap de les disposi-
cions que ha de tenir un edifici judicial i que dificulten molt la tasca de professionals 
i usuaris.

El mal estat de les instal·lacions, i la dispersió dels jutjats, provoquen una disfun-
ció en el servei de Justícia de la comarca, afectant als professionals, però principal-
ment als ciutadans i ciutadanes que han de patir un servei molt deficient.

El nostre grup va preguntar en data 23 de maig del 2021, registre d’entrada 03517 
i NT 314-01483/13 respecte a l’estat per la construcció d’uns nous Jutjats o bé per la 
reubicació en un sol espai dels Jutjats de Santa Coloma de Farners.

En resposta de la Consellera Ciuró de data 13 de setembre del 2021, amb núme-
ro de registre d’entrada 14162 va manifestar que la construcció d’uns nous jutjats no 
es troben contemplats pel Departament, alhora que informava que fa tres anys es va 
licitar un lloguer per ubicar la nova seu judicial, quedant deserta la licitació.

Qui subscriuen aquesta proposta de resolució entenen inacceptable que tres anys 
després d’aquesta licitació no se n’hagi realitzat una altra per tal de prestar un servei 
de qualitat, ni que en aquets moments hi hagi tant sols un solar cedit per l’Ajunta-
ment per la ubicació del futur equipament judicial

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Licitar en el termini màxim de 4 mesos, el lloguer de locals per la ubicació 

dels 4 jutjats de Santa Coloma de Farners, o de forma alternativa dels Jutjats 1 i 3 
de la localitat.

2. Sol·licitar al Departament de Justícia que requereixi a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Farners que en el termini màxim de 6 mesos posi a disposició un solar 
adient per la construcció d’uns nous Jutjats a la ciutat.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Silvia Paneque Sureda, 

Oscar Aparicio Pedrosa, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’agilitació dels tràmits per a l’obtenció 
del certificat Covid digital de la Unió Europea
250-00374/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21062 / 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 estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a l’agilització dels 
tràmits per a l’obtenció del Certificat Covid digital de la Unió Europea, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El certificat COVID digital de la Unió Europea és una acreditació que avala 

l’estat de vacunació de la persona, si ha passat la COVID-19 o si té una prova diag-
nòstica negativa recent. Aquest certificat pot obtenir-se, a dia d’avui a Catalunya, 
a través de l’aplicació «La Meva Salut» o de forma presencial als centres d’atenció 
primària.

El «passaport COVID-19» permetria certificar tres situacions: (a) que una perso-
na ja ha estat vacunada contra la COVID-19, (b) que s’ha fet una prova diagnòstica 
negativa, o (c) que ha superat la COVID-19. En aquest sentit, l’aplicació «La Meva 
Salut» permetria obtenir el Certificat de vacunació contra la COVID-19, el Certi-
ficat de prova COVID-19 negativa o el Certificat de recuperació de la COVID-19, 
respectivament. Els referits certificats tenen com a finalitat facilitar que els estats 
membres ajustin les restriccions existents per motius de salut pública, i que facilitin 
els viatges. Així i tot, determinades circumstàncies poden arribar a obstaculitzar 
l’obtenció d’aquests certificats per als ciutadans, com quan a persones que han su-
perat la COVID-19 només els pauten una dosi de vacuna contra la COVID-19, i per 
tant posteriorment no poden obtenir el Certificat de vacunació contra la COVID-19.

Milers de ciutadans europeus es troben davant de dificultats a l’hora d’obtenir 
aquest certificat, que té com a finalitat l’agilització de tràmits a l’hora de viatjar per 
la Unió Europea i, simultàniament, ajudar a controlar l’expansió de la malaltia. Una 
de les situacions més comunes a hores d’ara, com hem comentat, és la de menors de 
65 anys que únicament han rebut una dosi de la vacuna contra la COVID-19 per ha-
ver superat la malaltia. Tot i ser considerada a Espanya com a una pauta de vacunació 
vàlida, no ho és per obtenir el certificat europeu.
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Aquesta circumstància provoca una greu desigualtat a l’hora d’obtenir el certifi-
cat COVID digital de la Unió Europea, ja que deixa en situació de desemparament 
a aquelles persones a qui se’ls ha administrat una sola dosi i que necessiten viatjar.

El Grup Parlamentari de Ciutadans a Europa ha reclamat a la Comissió Euro-
pea mesures per a facilitar aquest certificat. Moltes persones es troben que, a causa 
d’aquesta directriu presa pel Ministeri de Sanitat, no poden obtenir el certificat i, per 
tant, es veuen abocats a realitzar-se proves diagnòstiques cada vegada que precisin 
viatjar, tot i haver rebut la vacunació contra la COVID-19.

Actualment, i segons el portal Canal Salut de la Generalitat de Catalunya, per a 
obtenir el certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa, només es pot anar als 
laboratoris homologats que apareixen a la web https://canalsalut.gencat.cat/ca/sa-
lut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/certificat-covid-digital-ue/centres-acre-
ditats/ on es poden realitzar dos tipus de prova: Test d’antígens (TAR) o PCR.

En aquest sentit, des del Departament de Salut s’informa que per directiva euro-
pea, el test ràpid antigènic (TAR) no té validesa per obtenir el certificat de recupe-
ració de la COVID-19, motiu pel qual, com hem comentat, únicament es pot obtenir 
el Certificat de recuperació de la COVID-19 amb una PCR que consti al Sistema de 
Salut de Catalunya, o bé esperar, en el cas d’haver patit la COVID-19, dos mesos des 
d’un diagnòstic positiu per a rebre una dosi de vacuna i poder obtenir el Certificat 
de vacunació contra la COVID-19. Ambdues opcions resulten, per als ciutadans que 
precisen viatjar amb una certa immediatesa, sigui per motius laborals, familiars o 
personals, massa llargues en el temps.

Una altra de les problemàtiques és que als centres d’atenció primària realitzen 
principalment les proves de tipus TAR, i en aquest tipus de prova no consta que 
s’hagi passat la COVID-19, per la qual cosa posteriorment no resulta possible per 
als ciutadans l’obtenció del Certificat de recuperació de la COVID-19 i, per tant, del 
Certificat COVID Digital UE.

A aquesta problemàtica se li suma el fet que, sovint per la immediatesa amb què 
es necessita la prova per a viatjar, si el ciutadà es fa una prova de tipus PCR en un 
centre privat, després aquest no pot fer-ne aplec en un centre de salut públic, el que 
suposa encara un altre impediment per a l’obtenció d’aquests certificats.

Per a garantir els drets i llibertats de moviment que atorga al Certificat COVID 
de la UE i la no-discriminació i igualtat de drets en tot el territori europeu, el Grup 
Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Sol·licitar al Ministeri de Sanitat que les persones menors de 65 anys a qui, un 

cop superada la COVID-19, han pautat únicament una dosi de vacunació, puguin ac-
cedir a una segona dosi de la vacuna en cas de sol·licitar-ho al seu centre de salut o de 
vacunació per tal d’obtenir el Certificat COVID Digital de la Unió Europea.

2. Realitzar campanyes informatives perquè els ciutadans que es trobin en aques-
ta situació coneguin els tràmits i criteris d’actuació que han de seguir.

3. Facilitar les eines informàtiques corresponents per tal que els ciutadans que es 
facin una prova de tipus PCR en un centre privat, pugui fer-ne aplec de manera im-
mediata en un centre de salut públic o a través de l’aplicació «La Meva Salut».

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

Fascicle segon

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/certificat-covid-digital-ue/centres-acreditats/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/certificat-covid-digital-ue/centres-acreditats/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/certificat-covid-digital-ue/centres-acreditats/
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge
300-00067/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 21451 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2021

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 

Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge del Govern 
de la Generalitat, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els pro-
pers dies 16, 17 i 18 de novembre de 2021, amb el text següent: 

– Sobre les polítiques d’habitatge del Govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2021
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP

Interpel·lació al Govern sobre el funcionament del sistema universitari
300-00068/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21455 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2021

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

amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la 
Interpel·lació al Govern sobre el funcionament del sistema universitari de Catalunya, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 
de novembre de 2021, amb el text següent: 

– Sobre el funcionament del sistema universitari de Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de feminisme i igualtat
300-00069/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 21458 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2021

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

de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre las políticas de Feminismo e 
Igualdad del Govern de la Generalitat, para que sea sustanciada en el Pleno que debe 
celebrarse los próximos días 16, 17 y 18 de noviembre de 2021, con el siguiente texto: 

– Sobre las políticas de feminismo e igualdad del Govern de la Generalitat.

Palacio del Parlamento, 11 de noviembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX
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Interpel·lació al Govern sobre els projectes estratègics i de suport 
a les empreses
300-00070/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 21459 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2021

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre els projectes estratègics i de suport a 
les empreses, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 17 i 18 de novembre de 2021, amb el text següent: 

– Sobre els projectes estratègics i de suport a les empreses.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques culturals
300-00071/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 21460 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2021

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques culturals del Govern, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 
de novembre de 2021, amb el text següent: 

– Sobre les polítiques culturals del Govern.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la llengua catalana a la justícia
300-00072/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 21462 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2021

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre el català a la justícia, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 de novembre de 2021, 
amb el text següent: 

– Sobre el català a la justícia.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’infància
300-00073/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 21463 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2021

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 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre polítiques d’infància, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 de novembre de 
2021, amb el text següent: 

– Sobre polítiques d’infància.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament i els reptes 
de la legislatura
300-00074/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 21464 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2021

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

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre el desplegament i els reptes de la legislatura, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 
de novembre, amb el text següent: 

– Sobre el desplegament i els reptes de la legislatura.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre l’economia social
300-00075/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 21465 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2021

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

na, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre Economia social, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 de novembre, amb el 
text següent: 

– Sobre economia social.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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Interpel·lació al Govern sobre el model d’acompanyament i residència 
en la vida dependent
300-00076/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 21466 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.11.2021

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre 
model d’acompanyament i residència a la vida dependent, per tal que sigui substan-
ciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 17 i 18 de novembre de 2021, 
amb el text següent: 

– Model d’acompanyament i residència a la vida dependent.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2021
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de dies inhàbils per a l’any 2022
241-00002/13

ACORD

Mesa del Parlament 
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de novembre de 2021, d’acord 

amb els articles 104 del Reglament i concordants, ha fixat el calendari següent de 
dies inhàbils per a l’any 2022, als efectes del còmput de terminis parlamentaris i 
de la presentació de documentació en el Registre General del Parlament de Cata-
lunya.

A més dels dissabtes i els diumenges, seran dies inhàbils els següents: 
6 de gener (dijous) Reis
15 d’abril (divendres) Divendres Sant
18 d’abril (dilluns) Dilluns de Pasqua Florida
6 de juny (dilluns) Dilluns de Pasqua Granada
24 de juny (divendres) Sant Joan
15 d’agost (dilluns) L’Assumpció
26 de setembre (dilluns) Mare de Déu de la Mercè
12 d’octubre (dimecres) Festa Nacional d’Espanya
1 de novembre(dimarts) Tots Sants
6 de desembre (dimarts) Dia de la Constitució
8 de desembre (dijous) La Immaculada
26 de desembre (dilluns) Sant Esteves

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Igualtat i Feminismes
410-00005/13

RENÚNCIA A LA VICEPRESIDÈNCIA

Reg. 20746 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.11.2021

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

poso de manifest a la Mesa del Parlament que, a proposta del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana i, d’acord amb el que estableix l’article 49.1 i 2, i els con-
cordants del Reglament del Parlament, en data 11 de juny de 2021 vaig ser elegida 
vicepresidenta de la Comissió d’Igualtat i Feminismes.

Que, mitjançant aquest escrit presento la meva renuncia com a vicepresidenta de 
la citada comissió, i comunico la voluntat de continuar sent-ne integrant, tal i com 
consta en l’escrit de designació de membres del 9 de juny de 2021 presentat pel Grup 
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Parlamentari d’Esquerra Republicana, i de conformitat amb l’article 48.1 del Regla-
ment del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 20 d’abril de 2021.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Consolidació de Textos Normatius
412-00007/13

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

GP VOX; GP ERC; GP CUP-NCG; GP CS

Reg. 20278; 20279; 20602; 20734; 20751; 20753; 20755; 20758 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.11.2021

Reg. 20278

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

lunya, comunica que en cas de que es constitueixi la Comissió específica per a la 
tramitació de textos consolidats, designa com a membre al diputat Josep Rius i Al-
caraz.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Reg. 20279

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

el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat 
Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat membre de la Comissió específica 
per a la tramitació de textos consolidats.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Reg. 20602

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que els diputats Rubén Viñuales Elías, Mario García Gómez ha estat 
designats membres de la Comissió específica per a la tramitació de textos conso-
lidats.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 20734

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

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

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Reg. 20751

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

de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, co-
munica que el diputado Andrés Bello Sanz ha sido designado miembro de la Comis-
sió específica per a la tramitació de textos consolidats.

Palacio del Parlamento, 3 de noviembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Reg. 20753

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

d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Jordi Orobitg i Solé ha estat designat membre de la Comissió especí-
fica per a la tramitació de textos consolidats.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Reg. 20755

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Montserrat Vinyets 
Pagès ha estat designada membre de la Comissió específica per a la tramitació de 
textos consolidats.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Reg. 20758

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

amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat Joan García González ha estat designat membre de la Comissió específica 
per a la tramitació de textos consolidats.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
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4.45.13. Comissions específiques d’estudi

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

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 20211 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.11.2021

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

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

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

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

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 20269 / Coneixement: 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 49 del Reglament del Parlament, proposa 
la diputada M. Assumpció Laïlla Jou com a presidenta de la Comissió d’Estudi so-
bre la Salut Mental i les Addiccions.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 20636 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.11.2021

A la Mesa del Parlament
Eulalia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Carles Riera Albert ha 
estat designat membre i portaveu substitut de la Comissió d’Estudi sobre la Salut 
Mental i les Addiccions.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2021
Eulalia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial
406-00004/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS

Reg. 20607 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.11.2021

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

amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat Matías Alonso Ruiz ha estat designat membre de la Comissió d’Estudi sobre 
el Model Policial.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Composició de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament 
d’un Sistema Educatiu Inclusiu
406-00005/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CS; GP JXCAT; G MIXT; GP VOX; GP ECP; 

GP CUP-NCG

Reg. 20250; 20270; 20277; 20772; 20773; 20774 / Coneixement: Mesa del Parlament, 

09.11.2021

Reg. 20250

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

amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat Ignacio Martín Blanco ha estat designat membre de la Comissió d’Estudi 
sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Reg. 20270

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comu-
nica que el diputat Francesc Ten i Costa ha estat designat membre de la Comissió 
d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Reg. 20277

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

que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
Eva Parera i Escrichs ha estat designada membre de la Comissió d’Estudi sobre el 
Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu.
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Així mateix, comunica que la diputada Eva Parera i Escrichs ha estat designada 
portaveu del Grup Mixt a la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema 
Educatiu Inclusiu.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt

Reg. 20772

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

de acuerdo con lo que establece el artículo 48.1 del Reglamento del Parlamento, 
comunica que el diputado Manuel Jesús Acosta Elías ha sido designado miembro 
y portavoz de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu 
Inclusiu.

Palacio del Parlamento, 3 de noviembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz GP VOX

Reg. 20773

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

amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el 
diputat Jordi Jordan Farnós ha estat designat membre i portaveu de la Comissió 
d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2021
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

Reg. 20774

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
48.1 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Carles Riera Albert ha 
estat designat membre de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema 
Educatiu Inclusiu.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 1/XIV, sobre la situació 
de l’educació infantil
390-00001/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 20732 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.11.2021

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 1/XIV, sobre la situació de l’educa-
ció infantil (tram. 390-00001/13), us informo del següent:

Durant el 2021, tot i la pròrroga pressupostària, el Departament d’Educació ha 
tramitat el pagament de les places de les llars d’infants i escoles bressol de titularitat 
municipal per al curs escolar 2020-2021, més la part corresponent dels endarreri-
ments del curs 2012-2013 fins al curs 2018-2019.

Així mateix, el Departament té previst satisfer l’import pendent de conformitat 
amb el calendari establert a l’apartat 3 de la disposició addicional trentena de la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’Educació.

Barcelona, 20 de novembre de 2021
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Control del compliment de la Moció 26/XIV, sobre l’exercici 
de la competència de la seguretat pública
390-00026/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021

Control del compliment de la Moció 27/XIV, sobre l’arrelament 
a Catalunya de la narcoeconomia de la marihuana i de la criminalitat 
associada
390-00027/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021
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Control del compliment de la Moció 28/XIV, sobre la seguretat 
ciutadana
390-00028/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021

Control del compliment de la Moció 29/XIV, sobre la discriminació 
de Catalunya per part de l’Estat i de rebuig a la decisió del Tribunal 
de Comptes relativa als avals del Fons Complementari de Riscos 
de la Generalitat
390-00029/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021

Control del compliment de la Moció 30/XIV, sobre l’acompanyament 
i l’atenció a les dones víctimes de violència masclista
390-00030/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021

Control del compliment de la Moció 31/XIV, sobre l’escola inclusiva 
i la lluita contra la segregació escolar
390-00031/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021

Control del compliment de la Moció 32/XIV, sobre la situació 
de la gent jove
390-00032/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.11.2021
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca 
i Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats sobre 
les seves declaracions amb relació a l’Associació per una Escola 
Bilingüe a Catalunya i sobre les mesures previstes per a garantir 
el dret dels alumnes que fan les proves d’accés a la universitat a triar 
la llengua
354-00042/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca 
i Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats sobre 
els atacs als integrants de l’associació S’Ha Acabat! - Joves per 
la Defensa de la Constitució, a la Universitat Autònoma de Barcelona
354-00054/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Recerca 
i Universitats amb la consellera de Recerca i Universitats 
sobre els incidents que es van produir el 6 d’octubre de 2021 
a la Universitat Autònoma de Barcelona
354-00056/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

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

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Autònoma 
de Barcelona davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè 
informi sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat
356-00083/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, en la sessió 4, tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 114.



BOPC 157
15 de novembre de 2021

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 47 

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Barcelona 
davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre 
els objectius i les estratègies de la seva universitat
356-00084/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, en la sessió 4, tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 114.

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Pompeu 
Fabra davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi 
sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat
356-00085/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, en la sessió 4, tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 114.

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Politècnica 
de Catalunya davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè 
informi sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat
356-00086/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, en la sessió 4, tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 114.

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Oberta 
de Catalunya davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè 
informi sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat
356-00087/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, en la sessió 4, tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 114.

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Girona 
davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre 
els objectius i les estratègies de la seva universitat
356-00088/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, en la sessió 4, tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 114.
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Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Rovira 
i Virgili davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi 
sobre els objectius i les estratègies de la seva universitat
356-00089/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, en la sessió 4, tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 114.

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat de Lleida 
davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre 
els objectius i les estratègies de la seva universitat
356-00090/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, en la sessió 4, tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 114.

Sol·licitud de compareixença de Javier Lafuente, president 
de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, davant la Comissió 
de Recerca i Universitats perquè informi sobre la situació del sistema 
universitari i les línies de treball
356-00106/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, en la sessió 4, tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 114.

Sol·licitud de compareixença de Josep Samitier, president 
de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca, davant la Comissió 
de Recerca i Universitats perquè informi sobre la situació 
de la recerca i les línies de treball
356-00107/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, en la sessió 4, tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 114.



BOPC 157
15 de novembre de 2021

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 49 

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Institució 
Catalana de Recerca i Estudis Avançats davant la Comissió 
de Recerca i Universitats perquè informi sobre la situació 
del programa i els reptes de futur
356-00108/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, en la sessió 4, tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 114.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
per una Escola Bilingüe a Catalunya davant la Comissió de Recerca 
i Universitats perquè informi sobre les mesures que vol emprendre 
per a garantir els drets lingüístics dels alumnes de tots els nivells 
educatius
356-00184/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença de Daniel Crespo Artiaga, rector 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, davant la Comissió 
de Recerca i Universitats perquè informi sobre una piulada 
de caràcter polític d’una vicerectora d’aquesta universitat
356-00188/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença de Mateo Valero Cortés, director 
del Barcelona Supercomputing Center, davant de la Comissió 
de Recerca i Universitats perquè informi sobre el projecte 
eProcessor
356-00204/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, en la sessió 4, tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 114.
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Sol·licitud de compareixença de Marta Junqué Surià, co-coordinadora 
de la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society davant 
de la Comissió de Recerca i Universitats, perquè informi sobre 
els treballs del Congrés Mundial de Recerca en Usos del Temps
356-00206/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Recerca i Uni-
versitats, en la sessió 4, tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 114.

Sol·licitud de compareixença de Francisco Javier Lafuente Sancho 
davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi 
sobre els atacs a l’estand de l’associació S’Ha Acabat emplaçat 
a la Universitat Autònoma de Barcelona
356-00231/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença del rector de la Universitat Autònoma 
de Barcelona davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè 
informi sobre els incidents que es van produir el 6 d’octubre de 2021 
a la Universitat Autònoma de Barcelona
356-00233/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença de Joan Guàrdia Olmos, rector 
de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè valori els fets del 6 d’octubre de 2021 
a la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació als atacs 
rebuts per l’associació d’estudiants S’ha acabat
356-00252/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Recerca i Universitats, en la sessió 4, tinguda el 
09.11.2021, DSPC-C 114.
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Sol·licitud de compareixença de Daniel Crespo Artiaga, rector 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè valori els fets del 6 d’octubre de 2021 
a la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació als atacs rebuts 
per l’associació d’estudiants S’ha acabat
356-00253/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Amat i Salas, rector 
de la Universitat Pompeu Fabra , davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè valori els fets del 6 d’octubre de 2021 
a la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació als atacs 
rebuts per l’associació d’estudiants S’ha acabat
356-00254/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença de Quim Salvi i Mas, rector 
de la Universitat de Girona, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè valori els fets del 6 d’octubre de 2021 a la Universitat 
Autònoma de Barcelona amb relació als atacs rebuts per l’associació 
d’estudiants S’ha acabat
356-00255/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

Sol·licitud de compareixença de Maria José Figueras Salvat, 
rectora de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè valori els fets del 6 d’octubre de 2021 
a la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació als atacs 
rebuts per l’associació d’estudiants S’ha acabat
356-00256/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Recerca i Universitats, en la sessió 4, tinguda el 
09.11.2021, DSPC-C 114.
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Sol·licitud de compareixença de Jaume Puy i Llorens, rector 
de la Universitat de Lleida, davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè valori els fets del 6 d’octubre de 2021 a la Universitat 
Autònoma de Barcelona amb relació als atacs rebuts per l’associació 
d’estudiants S’ha acabat
356-00257/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

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

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

SUBSTANCIACIÓ

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

Compareixença del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona 
davant la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre 
els objectius i les estratègies de la seva universitat
357-00110/13

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.

Compareixença del rector de la Universitat Pompeu Fabra davant 
la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre 
els objectius i les estratègies de la seva universitat
357-00111/13

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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Compareixença del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya 
davant la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre 
els objectius i les estratègies de la seva universitat
357-00112/13

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.

Compareixença del rector de la Universitat Oberta de Catalunya 
davant la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre 
els objectius i les estratègies de la seva universitat
357-00113/13

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.

Compareixença del rector de la Universitat de Girona davant 
la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre 
els objectius i les estratègies de la seva universitat
357-00114/13

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.

Compareixença del rector de la Universitat Rovira i Virgili davant 
la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre 
els objectius i les estratègies de la seva universitat
357-00115/13

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.

Compareixença del rector de la Universitat de Lleida davant 
la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre 
els objectius i les estratègies de la seva universitat
357-00116/13

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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Compareixença de Javier Lafuente, president de l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques, davant la Comissió de Recerca 
i Universitats per a informar sobre la situació del sistema universitari 
i les línies de treball
357-00117/13

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.

Compareixença de Josep Samitier, president de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Recerca, davant la Comissió de Recerca i Universitats 
per a informar sobre la situació de la recerca i les línies de treball
357-00118/13

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.

Compareixença d’una representació de la Institució Catalana 
de Recerca i Estudis Avançats davant la Comissió de Recerca 
i Universitats per a informar sobre la situació del programa 
i els reptes de futur
357-00119/13

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.

Compareixença de Mateo Valero Cortés, director del Barcelona 
Supercomputing Center, davant la Comissió de Recerca i Universitats 
per a informar sobre el projecte eProcessor
357-00120/13

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.



BOPC 157
15 de novembre de 2021

4.55.15. Convocatòries 55 

Compareixença de Marta Junqué Surià, co-coordinadora 
de la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society, davant 
la Comissió de Recerca i Universitats per a informar sobre 
els treballs del Congrés Mundial de Recerca en Usos del Temps
357-00121/13

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.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 17

CONVOCADA PER AL 17 DE NOVEMBRE DE 2021

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

Ple del Parlament, el 17 de novembre de 2021, a les 09.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 

del Reglament).
3. Proposta de modificació de l’àmbit de competències establertes en la Resolu-

ció 10/XIII, de creació de comissions parlamentàries. Tram. 252-00009/13. Mesa 
del Parlament. Debat i votació (text presentat: BOPC 91, 41).

4. Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2020. Tram. 360-
00039/12. Síndic de Greuges. Presentació de l’informe (informe: BOPC 786, 13).

5. Interpel·lació al Govern sobre els projectes estratègics i de suport a les em-
preses. Tram. 300-00070/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre l’economia social. Tram. 300-00075/13. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques culturals. Tram. 300-00071/13. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre el funcionament del sistema universitari. Tram. 
300-00068/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de feminisme i igualtat. Tram. 
300-00069/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la llengua catalana a la justícia. Tram. 300-
00072/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el desplegament i els reptes de la legislatura. 
Tram. 300-00074/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge. Tram. 300-00067/13. 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’infància. Tram. 300-00073/13. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre el model d’acompanyament i residència en la 
vida dependent. Tram. 300-00076/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Substanciació.
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15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el deute de la Generalitat 
amb el món local. Tram. 302-00049/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el finançament dels go-
verns locals. Tram. 302-00056/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. De-
bat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials. 
Tram. 302-00057/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mecanismes de con-
trol del Cos de Mossos d’Esquadra. Tram. 302-00050/13. Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur d’Europa. Tram. 
302-00051/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’evolució de l’economia. 
Tram. 302-00052/13. Grup Mixt. Debat i votació.

21. 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. 302-
00053/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per 
Guanyar. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’accés als serveis a la 
Catalunya poc poblada. Tram. 302-00055/13. Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem. Debat i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el funcionament dels 
sistema sanitari. Tram. 302-00054/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Pla de seguretat viària a Catalunya per als anys 2021-2023
334-00022/13

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 20217 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori: 

Mesa del Parlament, 09.11.2021

A la Mesa del Parlament
Em plau de trametre-us l’Acord del Govern pel qual s’aprova el Pla de seguretat 

viària a Catalunya per als anys 2021-2023 (SIG21INT1631), adoptat en la sessió del 
Govern de la Generalitat del dia 26 d’octubre de 2021.

Barcelona, 29 d’octubre de 2021
El secretari del Govern

Per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de febrer, DOGC núm. 8065, de 
17.2.2020)
La directora de l’Oficina del Govern, Gemma Capdevila Ponce
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Acord GOV/170/2021, de 26 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla 
de seguretat viària a Catalunya per als anys 2021-2023

La Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, 
estableix a l’article 2.4.j, com a funció del Servei Català de Trànsit, impulsar l’ela-
boració, cada tres anys, del Pla català de seguretat viària i els programes inclosos 
en aquest Pla, els quals han de ser aprovats pel Govern i tramesos al Parlament de 
Catalunya.

Així mateix, i d’acord amb el que estableix l’article 20.2 de la Llei esmentada, 
correspon a la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària emetre informe sobre 
el Pla de seguretat viària.

El 19 de gener de 2021, el Govern de la Generalitat va aprovar el Pacte nacional 
per a una mobilitat segura i sostenible (PNMSS) 2021-2030, que és el segon d’aques-
tes característiques que realitza el Govern des de l’assumpció de competències en 
matèria de trànsit i seguretat viària i que estableix, com a pla de plans, l’estratègia 
de seguretat viària i mobilitat sostenible a Catalunya per a la propera dècada. Dintre 
d’aquest Pacte s’emmarca el Pla de seguretat viària 2021-2023.

En data 28 de juliol de 2021, la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària 
ha emès informe favorable sobre el Pla de seguretat viària per als anys 2021-2023, i 
atès que, d’acord amb l’esmentada Llei 14/1997, de 24 de desembre, la seva aprova-
ció correspon al Govern; 

Atès que, d’acord amb l’article 5.d del Decret 102/1998, de 15 d’abril, de desen-
volupament de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de tràn-
sit, circulació de vehicles i seguretat viària, correspon al conseller d’Interior elevar 
al Govern el Pla de seguretat viària per a la seva aprovació; Per tot això, a proposta 
del conseller d’Interior, el Govern

Acorda:
1. Aprovar el Pla de seguretat viària a Catalunya per als anys 2021-2023, que 

s’adjunta com a annex a aquest Acord.
2. Trametre el Pla de seguretat viària 2021-2023 al Parlament de Catalunya, un 

cop aprovat pel Govern de la Generalitat.
3. Publicar aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret 

del seu document annex, que es pot consultar a través de la pàgina web del Servei 
Català de Trànsit del Departament d’Interior (http://transit.gencat.cat).

Barcelona, 26 d’octubre de 2021
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

http://transit.gencat.cat
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Codi ètic del servei públic de Catalunya
334-00023/13

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 20238 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Afers Institucionals: Mesa del 

Parlament, 09.11.2021

A la Mesa del Parlament
Em plau de trametre-us l’Acord del Govern d’adopció del Codi ètic del servei 

públic de Catalunya per part del Govern de la Generalitat i l’Administració de la 
Generalitat i les entitats del seu sector públic (SIG21PRE1527), adoptat en la sessió 
del Govern de la Generalitat del dia 26 d’octubre de 2021.

Barcelona, 29 d’octubre de 2021
El secretari del Govern

Per delegació (Resolució PRE/402/2020, de 14 de febrer, DOGC núm. 8065, de 
17.2.2020)
La directora de l’Oficina del Govern, Gemma Capdevila Ponce

Acord GOV/164/2021, de 26 d’octubre, d’adopció del Codi ètic 
del servei públic de Catalunya per part del Govern de la Generalitat 
i  l’Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic

El Parlament de Catalunya, mitjançant la Resolució 306/XI, sobre l’orientació 
política general del Govern, insta el Govern de la Generalitat a elaborar el codi ètic 
del servei públic de Catalunya.

Mitjançant l’Ordre GAH/297/2016, de 27 d’octubre, es crea el Comitè per a l’ela-
boració del Codi ètic del servei públic de Catalunya, amb la missió d’elaborar una 
proposta de codi ètic. La composició del Comitè respon a la voluntat d’establir un 
marc ètic del servei públic de Catalunya vàlid per a totes les administracions públi-
ques i organitzacions que presten serveis públics, que pugui servir de guia i orien-
tació en l’actuació de totes les persones que hi treballen en qualitat de servidores i 
servidors públics, amb independència de quin sigui el seu vincle jurídic.

L’Acord del Govern de 13 de juliol de 2021 pel qual s’inicia l’elaboració del Pla 
de Govern per a la XIV legislatura preveu que un dels 5 eixos estructuradors dels 
objectius estratègics de l’acció del Govern sigui el següent: 1. Per un país just, amb 
bon govern i referent democràtic al món. Aprofundir en l’exercici de la democràcia 
i del bon govern, impulsant l’apoderament i la participació de la ciutadania en la 
presa de decisions a través d’una administració eficient, oberta i digital que vetlli 
per la justícia i la seguretat per a tothom.

L’objectiu estratègic d’instituir el bon govern entronca amb altres planificacions 
prèvies i s’emmarca en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, en el preàmbul de la qual s’esmenta la concep-
ció de bon govern: Una societat democràtica i la necessitat que els interessos públics 
siguin servits amb objectivitat, neutralitat i imparcialitat obliga que el capteniment 
dels servidors públics, especialment els alts càrrecs, s’ajusti a uns paràmetres que 
garanteixin el compliment d’aquests principis. En aquest sentit, la Llei estableix els 
principis de bon govern que ho han de fer possible, els quals han d’ésser desenvolu-
pats mitjançant codis ètics i de bona conducta.

Hi ha dues altres iniciatives governamentals que impulsen el Codi ètic del ser-
vei públic. D’una banda, l’Acord GOV/132/2019, de 25 de setembre, aprova el Pla 
nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya. Un dels compro-
misos que s’assumeixen en l’Objectiu de desenvolupament sostenible 16.5 «Cor-
rupció i suborn» és «Explicitar els valors i principis del servei públic, difondre’ls i 
impulsar-ne la seva aplicació en l’actuació pública», i el Codi ètic del servei públic 
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és l’instrument que permet donar compliment a aquest compromís. D’altra banda, 
l’Acord del Govern de 15 de gener de 2020 aprova l’Estratègia de lluita contra la 
corrupció i d’enfortiment de la integritat de l’Administració de la Generalitat i de 
les entitats del seu sector públic, que inclou vint-i-cinc actuacions a implementar 
en dos anys. Una d’aquestes actuacions consisteix a «Professionalitzar i estructu-
rar la gestió de l’ètica i desenvolupar els instruments de gestió ètica que conformen 
un marc d’integritat». Dins d’aquesta actuació s’inclou l’impuls d’un «codi ètic del 
servei públic d’aplicació a totes les administracions públiques i organitzacions que 
presten serveis públics».

El Codi ètic del servei públic de Catalunya és una aspiració de la societat catala-
na reclamada insistentment des de la dècada dels anys 90 del segle XX. De fet, la Ge-
neralitat de Catalunya s’ha anat dotant de diversos elements que de manera sinèrgica 
han anat substanciant un sistema d’integritat pública. Aquest sistema té per finalitat 
l’assegurament d’uns estàndards morals i d’excel·lència i la reputació positiva de les 
institucions. La finalitat última és impulsar el bon govern, la millora de la qualitat 
democràtica i la recuperació de la confiança de la ciutadania en les institucions pú-
bliques, i més enllà, la credibilitat del sistema politicoinstitucional.

Els codis ètics expliciten els valors que col·lectivament mereixen ser promoguts 
i defensats, i que han d’inspirar les persones concernides. El Codi ètic del servei 
públic de Catalunya aspira a ser un referent present, viu i aplicable per orientar l’ac-
tuació de les servidores i els servidors públics des de la clau dels valors, reforçant 
d’aquesta manera la integritat de la seva actuació. També constitueix un patrimoni 
col·lectiu de la ciutadania perquè, en el marc del dret a uns serveis públics de qua-
litat, pugui exigir, amb plenitud, el conjunt d’activitats i prestacions que tenen per 
finalitat preveure, atendre i satisfer de manera regular i constant les necessitats indi-
viduals i col·lectives considerades d’interès general i de responsabilitat de les admi-
nistracions públiques de Catalunya, sense perjudici de qui les faci efectives.

Mitjançant aquest Acord del Govern, el Govern de la Generalitat recepciona el 
Codi ètic del servei públic de Catalunya elaborat pel Comitè per a l’elaboració del Codi 
ètic del servei públic de Catalunya, l’adopta per a si mateixa, i en promou l’adopció per 
part de les altres administracions públiques de Catalunya.

L’àmbit subjectiu de l’Acord del Govern abasta l’àmbit institucional de la Gene-
ralitat i totes les persones amb responsabilitats polítiques, directives i professionals 
que s’hi vinculen. El Codi també és d’aplicació a aquelles entitats i organitzacions 
privades que presten serveis públics mitjançant les diverses fórmules de col·labora-
ció existents, que hauran de preveure l’adhesió al Codi en la realització d’aquests 
serveis, en especial en allò que afecta la ciutadania.

El Codi ètic del servei públic de Catalunya està concebut com un codi marc. 
Ara mateix, diverses institucions, entitats i àmbits professionals disposen de codis 
ètics o codis de conducta. Atès que el contingut del Codi ètic del servei públic de 
Catalunya aspira a ser el més general i transversal possible a totes les modalitats 
de serveis públics, és raonable assegurar la coherència dels diversos instruments 
d’integritat.

Queda pendent la identificació i el desplegament dels diversos elements que, a 
banda de la difusió i la formació, han de coadjuvar al desplegament i l’aplicació ple-
na del Codi ètic en l’àmbit del Govern i l’Administració de la Generalitat. Per això, 
s’encarrega al Departament de la Presidència la concreció, en un termini de 6 mesos, 
d’un pla d’acció que inclogui les actuacions i procediments que l’han de fer plena-
ment present, viu i aplicable. S’hi inclou la previsió que aquest pla d’acció s’elabori 
de manera participativa.

La rellevància del Codi ètic del servei públic de Catalunya comporta la seva con-
sideració com a contingut de coneixement obligatori per a les servidores i servidors 
públics de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector. Per això, 
l’Acord del Govern encarrega que, des del mateix moment de l’adopció, es desple-
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guin, per part de les institucions formatives de la Generalitat sota la coordinació de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, accions de difusió i de formació. 
Més, tenint en compte que l’actuació 22 de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i 
d’enfortiment de la integritat, preveu «crear un contingut formatiu bàsic en integritat 
i ètica, i obligatori per a tots els servidors i servidores públics, alts càrrecs i perso-
nal directiu». També es preveu que la Direcció General de Funció Pública inclogui 
aquest contingut en els temaris de selecció.

L’Acord del Govern preveu que el Govern lliuri al Parlament el Codi ètic del ser-
vei públic de Catalunya per donar compliment al seu mandat i perquè la resta d’ad-
ministracions públiques de Catalunya i les universitats puguin fer-se seu el Codi ètic 
a través dels seus propis procediments d’aprovació, adopció o adhesió.

Finalment, escau dissoldre el Comitè per a l’elaboració del Codi ètic del servei 
públic de Catalunya adscrit al Departament de la Presidència. Aquest Comitè ha es-
tat integrat per persones expertes en l’àmbit de l’ètica i la integritat públiques i per 
representants de les diverses administracions públiques de Catalunya, universitats i 
entitats, i per agents socials. El Comitè ha elaborat una proposta de Codi ètic fruit 
de la col·legialitat, el consens i d’un procés participatiu obert a la ciutadania. Tot 
plegat li atorga la màxima representativitat i la màxima legitimitat pròpies d’aquest 
tipus de documents.

El Govern vol agrair al president del Comitè per a l’elaboració del Codi ètic del 
servei públic de Catalunya, Àngel Castiñeira Fernández, i a totes les persones que 
n’han format part la dedicació desinteressada i els serveis prestats. El Govern també 
fa extensiu l’agraïment a tota la resta de persones i institucions que han contribuït a 
l’elaboració del Codi ètic.

A proposta de la consellera de la Presidència i de la consellera d’Acció Exterior 
i Govern Obert, el Govern

Acorda:
1. Adoptar el Codi ètic del servei públic de Catalunya elaborat pel Comitè per a 

l’elaboració del Codi ètic del servei públic de Catalunya, que s’incorpora com a an-
nex, per tal que sigui aplicable als membres del Govern de la Generalitat, alts càr-
recs, personal directiu i persones treballadores de l’Administració de la Generalitat 
i de les entitats del seu sector públic, i que constitueixi el marc de referència bàsic 
per als codis ètics i de conducta existents i els que puguin desenvolupar-se en l’àmbit 
institucional de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

2. Promoure l’adopció del Codi ètic del servei públic de Catalunya per part de les 
entitats i organitzacions privades que presten serveis públics a Catalunya mitjançant 
la seva adhesió.

3. Encarregar al Departament de la Presidència l’elaboració d’un pla d’acció per 
al desplegament del Codi en el termini de sis mesos, que s’ha d’elaborar de manera 
participativa i en col·laboració amb els agents i actors socials que han format part del 
Comitè per a l’elaboració del Codi ètic del servei públic de Catalunya.

4. Establir que el Codi ètic del servei públic de Catalunya sigui un contingut de 
coneixement obligatori per a les servidores i els servidors públics de l’Administra-
ció de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic i encarregar a les institu-
cions formatives de la Generalitat, sota la coordinació de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya, la inclusió del Codi en els programes de formació, acollida i 
difusió, i a la Direcció General de Funció Pública la inclusió del Codi en els tema-
ris de selecció.

5. Rebre el Codi ètic del servei públic de Catalunya elaborat pel Comitè per a l’ela-
boració del Codi ètic del servei públic de Catalunya i lliurar-lo al Parlament de Cata-
lunya, en resposta al seu mandat, perquè les altres administracions públiques, les uni-
versitats públiques i altres institucions i entitats concernides el puguin adoptar.
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6. Encarregar a la consellera de la Presidència l’adopció de les mesures necessà-
ries per a la dissolució del Comitè per a l’elaboració del Codi ètic del servei públic 
de Catalunya creat mitjançant l’Ordre GAH/297/2016, de 27 d’octubre.

7. Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, tret de l’annex, que es pot consultar al web https://administraciopublica.
gencat.cat/codietic.

8.Aquest Acord produeix efectes el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 d’octubre de 2021
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Projecte de pressupost del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
per a l’exercici 2022
334-00024/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 21059 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.11.2021

A la Mesa del Parlament
Il·lustres senyors,
En compliment del que disposa l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei 7/2019, del 14 

de novembre, de modificació de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya, i de la Llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, us trameto, adjunt, l’acord 83/2021 d’aprovació del Projecte de pres-
supost corresponent a l’exercici 2022 d’aquest Consell i els seus annexos, que va ser 
aprovat pel Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en data 4 de novembre 
de 2021.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Barcelona, 5 de novembre de 2021
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadministraciopublica.gencat.cat%2Fcodietic&data=04%7C01%7Cauceira%40gencat.cat%7C9af71674a6964abb50ce08d9828748b1%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637684339817655160%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e54XazEBRnckGI1jNRG3FP9FO2SOvWKw2mUdFblwJBo%3D&reserved=0
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