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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2022
200-00003/13

DEBAT DE LES ESMENES A LA TOTALITAT DE LES SECCIONS 

PRESSUPOSTÀRIES

– La Comissió d’Economia i Hisenda ha rebutjat les esmenes a la totalitat de les 
seccions pressupostàries corresponents al Departament d’Economia i Hisenda en la 
sessió 6, tinguda el dia 23 de novembre de 2021 (DSPC-C 131).

– La Comissió d’Educació ha rebutjat les esmenes a la totalitat de les seccions 
pressupostàries corresponents al Departament d’Educació en la sessió 8, tinguda el 
dia 23 de novembre de 2021 (DSPC-C 132).

– La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha rebutjat les es-
menes a la totalitat de les seccions pressupostàries corresponents al Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en la sessió 6, tinguda el dia 23 de 
novembre de 2021 (DSPC-C 133).

– La Comissió d’Igualtat i Feminismes ha rebutjat les esmenes a la totalitat de 
les seccions pressupostàries corresponents al Departament d’Igualtat i Feminismes 
en la sessió 9, tinguda el dia 23 de novembre de 2021 (DSPC-C 134).

– La Comissió de Polítiques Digitals i Territori ha rebutjat les esmenes a la totali-
tat de les seccions pressupostàries corresponents al Departament de la Vicepresidèn-
cia i de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 10, tinguda el dia 24 de novembre 
de 2021 (DSPC-C 135).

– La Comissió de Drets Socials ha rebutjat les esmenes a la totalitat de les sec-
cions pressupostàries corresponents al Departament de Drets Socials en la sessió 10, 
tinguda el dia 24 de novembre de 2021 (DSPC-C 136).

– La Comissió d’Interior ha rebutjat les esmenes a la totalitat de les seccions 
pressupostàries corresponents al Departament d’Interior en la sessió 7, tinguda el 
dia 24 de novembre de 2021 (DSPC-C 137).

– La Comissió de Cultura ha rebutjat les esmenes a la totalitat de les seccions 
pressupostàries corresponents al Departament de Cultura en la sessió 6, tinguda el 
dia 24 de novembre de 2021 (DSPC-C 138).

– La Comissió d’Afers Institucionals ha rebutjat les esmenes a la totalitat de les 
seccions pressupostàries corresponents al Departament de la Presidència en la ses-
sió 9, tinguda el dia 25 de novembre de 2021 (DSPC-C 139).

– La Comissió de Salut ha rebutjat les esmenes a la totalitat de les seccions pres-
supostàries corresponents al Departament de Salut en la sessió 9, tinguda el dia 25 
de novembre de 2021 (DSPC-C 140).

– La Comissió de Justícia ha rebutjat les esmenes a la totalitat de les seccions 
pressupostàries corresponents al Departament de Justícia en la sessió 5, tinguda el 
dia 25 de novembre de 2021 (DSPC-C 141).

– La Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació ha rebutjat les es-
menes a la totalitat de les seccions pressupostàries corresponents al Departament 
d’Acció Exterior i Govern Obert en la sessió 6, tinguda el dia 25 de novembre de 
2021 (DSPC-C 142).

– La Comissió d’Empresa i Treball ha rebutjat les esmenes a la totalitat de les 
seccions pressupostàries corresponents al Departament d’Empresa i Treball en la 
sessió 8, tinguda el dia 25 de novembre de 2021 (DSPC-C 143).
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– La Comissió de Recerca i Universitats ha rebutjat les esmenes a la totalitat de 
les seccions pressupostàries corresponents al Departament de Recerca i Universitats 
en la sessió 6, tinguda el dia 26 de novembre de 2021 (DSPC-C 145).

Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives 
i del sector públic per al 2022
200-00004/13

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies hàbils (del 29.11.2021 al 
10.12.2021).
Finiment del termini improrrogale: 13.12.2021; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 22654; 22668; 22782).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.12.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 22979).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.12.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 22980).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.12.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el consultori local de Tiana
250-00350/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 22655; 22671; 22785).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.12.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 22656; 22672; 22786).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.12.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 22657; 22673; 22787).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.12.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 22658; 22674; 22788).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.12.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 22659; 22675; 22789).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.12.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el parc geològic de Mont-roig 
i els encavalcaments de Biure
250-00356/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 22660; 22676; 22790).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.12.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 22661; 22677; 22791).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.12.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 22662; 22678; 22792).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.12.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 22663; 22679; 22793).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.12.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX; GP JxCat; GP ERC (reg. 22664; 22680; 22794).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.12.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la supressió del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya
250-00361/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 22981).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.12.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 22982).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.12.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 22983).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el personal de neteja dels centres 
sanitaris i sociosanitaris
250-00364/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 22978).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 09.12.2021; 10:30 h.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els projectes 
estratègics i de suport a les empreses
302-00058/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 22307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre els projectes estratègics i de suport a les empreses (tram. 
300-00070/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Donar tot el suport als treballadors i treballadores de l’empresa Mahle de Vi-

lanova i la Geltrú, afectats pel procés de tancament de la fàbrica de components de 
l’automoció, per tal d’evitar-ho.

En cas que no sigui possible evitar el tancament de l’empresa Mahle, el Govern 
haurà d’iniciar un procés de reindustrialització per tal d’evitar la pèrdua de nombro-
sos llocs de treball i l’impacte negatiu en l’economia de la zona.

2. Iniciar els tràmits necessaris per tal de recuperar el 70% del pressupost perdut 
en polítiques industrials des del 2010, garantint una partida econòmica de, com a 
mínim, 150 milions d’euros, per poder donar compliment a les conclusions del nou 
Pacte Nacional per la Indústria, aturar la destrucció industrial i aconseguir que la 
indústria arribi al 25% del PIB de Catalunya.

3. Augmentar els recursos humans i materials per tal de gestionar i resoldre les 
sol·licituds d’ajuts a les empreses i autònoms/es afectats/des per la Covid-19 en un 
termini més breu de temps possible.

4. Publicar el detall de les ajudes donades, i en tramitació, per a la solvència em-
presarial per la Covid-19 a empreses i autònoms. Així com, publicar altres línies 
d’ajuts a empreses, amb imports i número de beneficiaris.

5. Iniciar els tràmits administratius pertinents per tal que les empreses amb exer-
cicis partits, que no coincideixen amb l’any natural, puguin acollir-se a les ajudes a 
la solvència empresarial per la Covid-19 per a PIMES i autònoms, tal i com es va 
comprometre el Govern.

6. Iniciar els tràmits pertinents per tal que la partida econòmica per a la promo-
ció turística de Catalunya prevista als pressupostos de la Generalitat per al 2022 no 
baixi dels 60 milions d’euros que es contemplaven el 2020.

7. Donar compliment als acords adoptats en la Moció 8/XIV del Parlament de 
Catalunya, sobre la situació dels sectors econòmics, de 8 de juliol de 2021, on s’ins-
tava el Govern a donar la informació pertinent, assistir a les reunions, els actes i els 
esdeveniments rellevants en què cregui que es debatran i es decidiran aspectes que 
afecten els interessos de les empreses i la indústria de Catalunya, i també a impul-
sar, en el termini de tres mesos, mesures concretes per a atraure i facilitar noves in-
versions i empreses a Catalunya en sectors estratègics de futur.

8. Donar suport al manifest de suport a la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hi-
vern presentat a l’acte que va tenir lloc a Vielha el passat 13 de novembre de 2021 i 
col·laborar amb les institucions i territoris afectats per tal de garantir un projecte de 
progrés i sostenible.
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9. Donar suport al projecte Hard Rock del Centre Recreatiu i Turístic de Salou  
i Vilaseca, tenint en compte la opinió i implicació del territori afectat.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
culturals
302-00059/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 22308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques culturals (tram. 300-00071/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que els sectors culturals necessiten més inversió en polítiques públi-

ques impulsades des del Departament de Cultura que ajudin a revertir la crisi eco-
nòmica que ha provocat la pandèmia de la Covid-19 a la indústria cultural i també 
empobrint els treballadors i les treballadores de la cultura. El sector de la creació, 
del patrimoni cultural, l’edició, les arts escèniques i audiovisuals, el cinema i la pro-
ducció digital demanen arribar ja al 2% del pressupost de la Generalitat per crear  
i implementar un Pla de Xoc per a la Recuperació de la Cultura de Catalunya.

2. Constata que la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema, s’ha demostrat insu-
ficient per ampliar l’oferta de cinema en català a les sales d’exhibició i incrementar 
el nombre d’espectadors en aquestes.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
3. Incrementar els pressupostos i els programes de suport al sector audiovisual i 

del cinema, per reforçar i ampliar la producció de cinema en català, i alhora recolzi 
la creació, realització i exhibició de productes cinematogràfics en les dues llengües 
oficials, en català i en castellà.

4. Crear línies de suport per associacions d’escriptores i escriptors de Catalunya 
que també escriuen en llengua castellana, i al sector editorial català que edita en 
castellà, dins una societat plurilingüe.

5. Revisar les polítiques culturals apostant per incrementar espectadors i nous 
públics en les arts escèniques per generar indústria de cinema català i donar recol-
zament a la distribució dels productes audiovisuals en català, per ampliar l’oferta de 
cinema en català.

6. Impulsar, amb la implicació de la Secretaria General de Política Lingüística, 
campanyes de promoció per incrementar l’assistència de públic al cinema en català 
i per omplir les sales d’exhibició del país, impulsant les produccions cinematogràfi-
ques creades a Catalunya.

7. Establir, per part de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural, línies de suport a totes les entitats, que mostren tota la pluralitat i diversitat 
cultural i lingüística de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rocio Garcia Pérez, diputada, GP PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’habitatge
302-00060/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 22667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 300-00067/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Millorar l’eficàcia i els resultats del programa Reallotgem per tal de garantir 

que arriba al màxim de famílies vulnerables que estan amenaçades per un desnona-
ment, amb les següents mesures: 

a) Una avaluació objectiva de resultats per determinar quantes famílies s’han 
pogut acollir al programa i quantes han quedat fora, en funció de tots els desnona-
ments que s’han produït a Catalunya des de l’entrada en funcionament del Reallot-
gem 2, i que analitzi els motius pels quals aquest programa no ha pogut respondre 
a la situació de les famílies.

b) Acordar amb el món local i redissenyar el programa per millorar la seva efec-
tivitat incrementant de manera significativa els acords que signen els propietaris per 
adherir-se al programa i garantint a les famílies un lloguer estable de 5 o 7 anys.

c) Ampliar l’opció d’acollir-se al programa a les famílies i als propietaris des de 
les primeres situacions d’impagament, per tal d’evitar que s’arribi a la denúncia per 
impagament i al possible procediment de desnonament posterior.

d) Que es puguin beneficiar del programa les famílies que tenen un desnonament 
assenyalat a més de 30 dies o que el tinguin suspès per la moratòria estatal, priorit-
zant així la mediació preventiva.

2) Que abans de l’aprovació definitiva del Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge 
el Govern: 

a) Presenti un escenari pressupostari que acompanyi el desenvolupament del Pla, 
d’acord amb els objectius que es marquen, que especifiqui quines són les aporta-
cions que haurà de realitzar la Generalitat.

b) Introdueixi una modificació a l’actual proposta en tramitació que elimini la 
construcció d’HPO de compra-venda i que aposti de forma molt més decidida pels 
HPO de lloguer social i assequible i de tinences intermèdies.

3) Implementar un pla de xoc per tal que el Govern aporti tots els habitatges ne-
cessaris per eliminar les llistes d’espera de totes les meses d’emergència de Catalu-
nya durant el 2022.

4) Ampliar l’aplicació de l’impost sobre els habitatges buits a les persones físi-
ques, regulat a la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits.

5) Defensar l’aprovació de la Llei d’emergència habitacional, impulsada per les 
entitats promotores de la 24/2015 i actualment en tràmit al Parlament, per garantir 
l’obligatorietat dels grans tenidors físics (més de 15 habitatges) i jurídics (més de  
10 habitatges) d’oferir lloguer social en els casos de desnonament de famílies vulne-
rables, sense cap compensació econòmica per part de la Generalitat.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2021
David Cid Colomer, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta,  

GP ECP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de feminisme i igualtat
302-00061/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 22799 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

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

to, Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presen-
tan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de feminisme i igualtat (tram. 300-00069/13).

Moción
Desde hace décadas en el Parlamento de Cataluña se vienen elaborando una se-

rie de leyes de ideología feminista excluyente, de ideología de género, de promoción 
del aborto, de discriminación positiva, que atentan directamente contra los princi-
pios de igualdad y libertad de hombres y mujeres, y que son discriminatorias.

El feminismo pretende crear un conflicto entre hombres y mujeres, inexistente, 
donde la mujer se pone como víctima frente al hombre. Esta situación, entre otras, 
vulnera el principio de igualdad o el de no discriminación por razón de sexo, al tra-
tar de imponer por ley una supremacía feminista en ámbitos diversos.

Uno de los argumentos del feminismo es la violencia de género que sufren las 
mujeres. Se quiere imponer esta ideología frente a todas las formas de violencia, eli-
minando y/o ignorando el conocimiento de otros tipos de violencia hacia los hom-
bres, niños y ancianos.

La realidad es que existe una violencia, pero esta es intrafamiliar, por lo que se 
hace necesario garantizar la cobertura, protección y asistencia eficaz a todos los 
miembros que forman parte del ámbito núcleo familiar, padres, hijos y abuelos - que 
también puedan sufrir algún tipo de violencia.

Además, el protocolo de duelo del Parlamento expresa el compromiso de hacer 
visibles las formas de violencia contra las mujeres y sus consecuencias, silenciando 
e ignorando otra circunstancia de violencia intrafamiliar, por muy graves y doloro-
sas que sean.

Los poderes públicos son los que deben garantizar el derecho de los padres a 
poder decidir la formación de sus hijos conforme a sus convicciones. Sin embargo, 
en Cataluña, se viene imponiendo un modelo educativo de adoctrinamiento en la 
ideología de género, como es por ejemplo el programa Coeduca’t o la obligatoriedad 
de la educación sexual en el currículum educativo. Estas políticas son contrarias a 
la libertad de los padres como responsables primeros de la educación de sus hijos.

La maternidad y paternidad son un bien social que además suponen un plus de 
capacidades humanas en el desempeño de la actividad laboral. Es obligación de las 
administraciones fomentar e implementar medidas que favorezcan a las empresas 
con trabajadores, con hijos a cargo, y facilitar la conciliación laboral y familiar.

Los idiomas español, catalán y aranés, no son excluyentes. La utilización del len-
guaje inclusivo «todos », «todas »y «todes» es una aberración lingüística. Si no pro-
tegemos la identidad propia de un idioma este acaba transformándose en un idioma 
diferente o empobreciéndose.

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Sustituir la terminología, en las políticas contra la violencia, el término «gé-

nero» por el término «intrafamiliar», con la finalidad de no discriminar a ninguna 
víctima.

2. Suprimir las políticas de perspectiva de género como eje estratégico y promo-
ver políticas de perspectiva de familia y de fomento de la natalidad.
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3. Suprimir las subvenciones y las partidas presupuestarias destinadas a promo-
ver «la perspectiva de género».

4. Eliminar de los planes educativos o extra-curriculares la educación afecti-
vo-sexual y mientras no se eliminen, se implante la obligatoriedad de que los padres 
deben ser informados expresamente sobre cualquier materia, charla, taller o activi-
dad que afecte a cuestiones sobre ideología de género, el feminismo, la diversidad 
LGTBI o la educación sexual, prestando los padres su consentimiento individuali-
zado mediante el pin parental.

5. Garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer políticas de conciliación 
familiar y laboral.

6. Solicitar al Departamento de Presidencia la modificación del Protocolo de 
Duelo para adaptarlo, debiéndose guardar un minuto de silencio para todas las víc-
timas de violencia intrafamiliar, hombres, mujeres, niños y personas mayores.

Palacio del Parlamento, 22 de noviembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Mónica Lora Cisquer, diputada, GP VOX

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el funcionament 
del sistema universitari
302-00062/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 22803 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

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

amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el funcionament del sistema 
universitari (tram. 300-00068/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1) Condemna les reiterades agressions patides pels universitaris de l’associació 

S’ha Acabat quan, en ús del seu dret a la llibertat de pensament i d’expressió, han 
ofert carpes informatives als seus companys en el campus de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona.

2) Condemna la passivitat amb què el rectorat de la Universitat Autònoma de 
Barcelona ha reaccionat davant d’aquestes agressions mentre s’estaven produint, i 
també després d’haver-se produït, actitud que és interpretable com una presa de po-
sició implícita a favor dels agressors i en contra de les víctimes de les agressions. 

3) Declara que la llibertat d’expressió i de pensament de tots els membres de 
la Comunitat Universitària són connaturals a l’espai d’intercanvi d’idees i conei-
xements que és la universitat, i que les violències i les intimidacions que tenen per 
objectiu restringir el seu exercici i el seu abast són empobridores per a la pròpia Co-
munitat Universitària, en particular, i, per extensió, per a la societat catalana en el 
seu conjunt.

4) Declara que els rectors i rectores representen a tots i cadascun dels membres 
de la universitat que dirigeixen (estudiants, docents i personal d’administració de 
serveis) i que, en conseqüència, tenen l’imperatiu moral de ser exquisidament neu-
trals en l’exercici de les seves funcions, sense prendre partit per cap ideologia.

5) Declara que la universitat catalana està perdent el tren de l’anglès com a llen-
gua d’expressió normal en el seu funcionament docent quotidià, i que els repetits 
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ajornaments de l’entrada en vigor del requisit d’acreditació d’un nivell B2 per part 
de tots els estudiants que es graduen és un símptoma de la incapacitat del sistema 
universitari per adaptar-se a aquesta necessitat imprescindible que imposa l’àmbit 
europeu en què Espanya està immersa.

6) Insta el Govern de la Generalitat a fer un estudi exhaustiu del nivell de conei-
xement de la llengua anglesa per part de tots els docents de les universitats catalanes, 
i a dotar el finançament necessari per posar en marxa un programa de capacitació 
dels docents en llengua anglesa, de tal manera que abans de l’inici del curs 2023-
2024 tots els docents universitari siguin capaços, si és necessari, d’impartir les clas-
ses en anglès.

7) Declara que el moment d’adquirir la plena competència del català i el castellà 
és durant l’ensenyament infantil, primari i secundari, i que a l’ensenyament univer-
sitari ja es pot donar per acabada. En conseqüència, l’ús d’aquestes dues llengües i 
de l’anglès en l’àmbit universitari ha de ser flexible en funció de la matèria que s’im-
parteixi, de la llengua en què s’expressi adientment el docent i de la composició de 
l’alumnat, sense que cap dels membres de la Comunitat Universitària tingui un dret 
absolut a rebre o a impartir l’ensenyament en l’idioma de la seva elecció.

8) Declara que tota activitat de fiscalització, com és la pretensió del Departament 
de Recerca i Universitats d’imposar un 80% de les classes en català, o espionatge de 
la tasca dels docents universitaris, com la campanya «Queixa’t» que ha emprès l’as-
sociació Plataforma per la Llengua, és equivalent a la conculcació del principi de 
llibertat de càtedra, dret fonamental recollit per la nostra Constitució, i que és intrín-
secament rebutjable.

9) Reivindica la importància de la llengua castellana com a llengua de la majo-
ria dels catalans, com a llengua comuna de tots els espanyols, i com a idioma que 
connecta la societat catalana amb el món, i molt especialment amb els països de 
llengua hispana.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la llengua 
catalana a la justícia
302-00063/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 22804 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la llengua catalana 
a la justícia (tram. 300-00072/13).

Moció
L’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei de Política Lingüística estableixen, 

en els seus respectius articles 33 i 13, el dret de tot ciutadà a utilitzar qualsevol de les 
llengües oficials a Catalunya en les seves relacions i actuacions davant de l’Admi-
nistració de Justícia. D’acord amb aquest marc legal, tothom té dret a relacionar-se, 
oralment i per escrit, amb l’Administració de justícia en la llengua oficial que escu-
lli, i a ésser atès amb la mateixa. Són vàlides les actuacions judicials, tant les orals 
com les escrites, fetes en qualsevol de les dues llengües oficials, sense necessitat de 
traducció. Els escrits presentats en català tenen, en tot cas, plena eficàcia jurídica.
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Per tal de garantir aquest dret, l’Administració ha de vetllar tan per a que el per-
sonal al seu servei tingui un nivell de coneixements adequat i suficient de les llen-
gües oficials, com per a que cap justiciat pateixi indefensió ni dilacions indegudes 
del procés a causa de la llengua emprada. Tot i això, cada cop és menor l’ús del ca-
talà en tots els àmbits socials i laborals i l’ús del català en l’Administració de Justícia 
està en una situació encara més precària. Les sentències en català l’any passat varen 
representar només el 7’4% del total.

El dret d’opció lingüística és un dret dels ciutadans de Catalunya. El ciutadans 
tenen dret a fer ús de la llengua pròpia de Catalunya en totes les fases del procés ju-
dicial i que això no els hi suposi una limitació en l’exercici dels seus drets.

Cal augmentar l’ús i la presència del català amb l’objectiu que aquesta sigui, de 
forma natural, també llengua vehicular tant del propi Departament de Justícia com 
de tota l’Administració de Justícia.

Cal implicar tots els operadors jurídics; les Universitats, les Escoles de Pràcti-
ca Jurídica, i l’Escola Judicial. És necessari que els operadors jurídics surtin de la 
«zona de confort», que canviïn les inèrcies i que incorporin la llengua catalana en 
la seva pràctica diària.

Cal una política lingüística proactiva i que compleixi amb la Carta europea de 
les llengües regionals o minoritàries, pel que fa a garantir l’ús d’aquestes llengües 
en la justícia i l’administració pública.

El Parlament de Catalunya: 
1. Constata l’escassa presència del català a l’àmbit jurídic i al judicial i considera 

imprescindible augmentar-ne l’ús i la presència amb l’objectiu que sigui una llengua 
d’ús habitual en aquests àmbits per part de tots els operadors jurídics.

2. Reivindica el dret dels ciutadans de Catalunya a fer ús del català en la seva 
relació amb l’Administració de Justícia en general, així com en totes les fases del 
procés judicial en particular, per garantir el dret a la tutela judicial efectiva.

Per això el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
3. Adoptar mesures per tal de fomentar l’ús de la llengua catalana i la seva dis-

ponibilitat en tots els àmbits jurídics i judicials, i entre tots els operadors jurídics.
4. Promoure un front comú, en el marc del Pacte Català per la Justícia, per pro-

moure l’ús de la llengua catalana en l’àmbit judicial, en compliment de la Carta Eu-
ropea de les llengües regionals o minoritàries.

5. Exigir al Consejo General del Poder Judicial que el català sigui un requisit i no 
només un mèrit, en la provisió de places de l’Administració de Justícia a Catalunya, 
seguint la recomanació del Consell d’Europa.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’economia 
social
302-00064/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 22805 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

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

na, Alba Camps i Roca, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’economia social 
(tram. 300-00075/13).
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Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Reconeix la importància de l’Economia Social i Solidària a Catalunya i con-

sidera imprescindible que l’ESS sigui definitivament un agent socieconòmic de pes 
per assolir una economia democràtica, equitativa, solidària, sostenible i feminista. 
A més, agraeix la tasca de les més de 7.000 organitzacions, dels espais de xarxa i de 
coordinació, de les 139.000 persones treballadores i de tota la base social que con-
figura aquest model econòmic.

2. Reconeix i agraeix també el paper primordial que ha adoptat l’ESS durant la 
pandèmia, demostrant un rol cada cop més present i transformador, i evidenciant 
que és possible fer economia social sobre la base de la igualtat, la cooperació, la 
participació i la cura del medi ambient.

3. Considera que és indispensable que l’Economia Social i Solidària de Catalu-
nya es doti d’un marc normatiu que promogui una economia plural, democràtica i 
basada en les persones, i compti amb tots els mecanismes per tal de fomentar el seu 
creixement, especialment amb noves eines de col·laboració pública, social i comu-
nitària.

4. Expressa la importància de la tasca de la Xarxa de Municipis per l’Economia 
Social i Solidària (XMESS) i encoratja els municipis i consells comarcals a fer-la 
créixer i a intercanviar i difondre coneixements i experiències locals. Vetllant per in-
crementar el sector socioempresarial (cooperatives, societats laborals, associacions i 
fundacions del tercer sector social, mutualitats...) i el sector sociocomunitari (xarxes 
d’intercanvi, monedes socials, economia col·laborativa pel procomú, horts comuni-
taris, etc.) amb l’objectiu que ajudin a enfortir la qualitat de vida, la justícia social, 
la participació democràtica i la sostenibilitat.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
5. Tramitar la Llei de l’Economia Social i Solidària per a la seva aprovació du-

rant l’any 2022.
a) La Llei de l’ESS es guiarà pels següents objectius: 
– Assolir un model productiu i econòmic que doni respostes i alternatives a la 

crisi política i social.
– Promoure respostes innovadores als reptes mediambientals i socioeconòmics.
– Potenciar el creixement, l’ocupació i la competitivitat.
– Promoure una economia sostinguda, inclusiva, arrelada al territori, sostenible, 

participada així com el treball digne.
– Facilitar a persones usuàries i consumidores, al sector públic i a altres agents 

econòmics, el coneixement de les entitats i agents de l’economia social i que promo-
uen el consum i producció responsable.

b) La llei ha d’establir i fixar un mecanisme de control que validi, de forma pe-
riòdica, les garanties de compliment del model de l’ESS (registre, auditories periò-
diques...) per tal d’evitar-ne el mal ús i el benefici del model sense executar-ne les 
obligacions.

c) En paral·lel, els diferents Departaments de la Generalitat promouran també les 
modificacions legislatives o la creació de noves normatives per tal d’adequar la resta 
del cos normatiu a un reforç dels objectius de l’ESS. Tenint en compte, entre d’altres: 

i) la promoció del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a la Llei d’Habi-
tatge, i facilitar-ne els mecanismes públics financers a les normatives de l’Institut 
Català de Finances per permetre el finançament en tots els supòsits d’aquest model 
assequible i no especulatiu

ii) la planificació i calendari de la futura Llei del Tercer Sector
iii) la planificació i calendari de la modificació de la Llei de Cooperatives
iv) la planificació i calendari de la modificació de la Llei d’Empreses d’Inserció
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6. Dotar de recursos la transformació d’empreses en cooperatives al sector in-
dustrial.

7. Desenvolupar i reforçar programes generals de coneixement i suport al coo-
perativisme i a l’Economia Social i Solidària, millorant l’atenció a les persones que 
volen emprendre col·lectivament. Aquests programes inclouran, entre d’altres: 

– el reforç de la xarxa d’Ateneus Cooperatius per a la promoció, difusió i creació 
de cooperatives i ESS al territori.

• la creació de cooperatives d’alumnes.
• la incorporació de continguts formatius en cooperativisme i ESS a les Univer-

sitats catalanes.
8. Impulsar noves opcions de finançament des de l’Institut Català de Finances i 

garantir la màxima col·laboració i implicació segons l’àmbit sectorial dels diferents 
departaments de la Generalitat per elaborar línies i programes de suport específics 
orientats a projectes transformadors des de la perspectiva social, feminista, demo-
cràtica i ecològica, com ara: 

a) Projectes col·lectius i d’ajuda mútua que permetin reforçar i fer créixer l’econo-
mia de proximitat que dona resposta a les necessitats ciutadanes i veïnals.

b) Impuls de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i del cooperativisme per al fo-
ment de l’habitatge assequible i sostenible. Especialment per a la construcció d’al-
ternatives de convivència per nous models familiars i amb perspectiva feminista, 
incloent unitats de convivència per a dones vulnerabilitzades.

c) Cooperatives i comunitats per a un model energètic renovable i participat, i per 
a l’impuls de la transició energètica.

d) Projectes per a la mobilitat sostenible de base col·lectiva i cooperativa.
e) Cooperativisme de consum alimentari.
f) Suport a projectes d’assessoria jurídica, laboral, fiscal, econòmica i social, re-

ferida a diferents àmbits, en pro de la justícia global.
g) Projectes destinats a consolidar i estendre l’ús de les finances ètiques entre les 

organitzacions no lucratives catalanes.
h) I, en general, projectes de cooperatives d’iniciativa social en els diferents àm-

bits d’educació i lleure, d’acció social, infància en risc, gent gran (SAD), d’inserció 
sòciolaboral, d’atenció precoç, d’atenció a persones amb capacitats diverses, de me-
diació, salut mental...

9. Fer les modificacions legislatives necessàries en matèria de contractació i de 
compra pública per tal de potenciar la col·laboració público-comunitària i reconèixer 
adequadament el valor social afegit i les externalitats positives generades pels pro-
jectes de l’Economia Social i Solidària, creant un marc on aquells que participen de 
les licitacions i compra pública de la Generalitat competeixin per millorar l’impacte 
social i ambiental, i no només en preu.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu; Alba Camps i Roca, diputada, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model 
d’acompanyament i residència en la vida dependent
302-00066/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 22816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
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d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el model d’acompa-
nyament i residència en la vida dependent (tram. 300-00076/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Democratització dels òrgans de participació
a. Modificar el Capítol IV del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans 

de participació i coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.
b. Incrementar a cinc el nombre de representants dels familiars, Incloure a l’As-

sociació de Veïns del barri amb un representant, amb veu i vot.
c. Enfortir el paper que el Consell de Participació ha de tenir en relació a la capa-

citat de decisió en els aspectes que fan referència a la vida dels residents, així com 
en tot allò relatiu al funcionament del centre. Les reunions han de ser, com a mínim, 
trimestrals.

2. Desenvolupar i aplicar la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte 
i no discriminació 

a. Desenvolupar el reglament de la llei per fer efectiva la igualtat de tracte i 
no discriminació de les persones grans, i de les persones amb diversitat funcional  
i qualsevol tipus de discapacitats.

b. Aplicar una mirada interseccional per garantir una especial cura en la igualtat 
de tracte i no discriminació de les persones que sumem al factor de dependència di-
verses vulnerabilitzacions i risc de discriminació.

3. Impulsar de forma urgent una revisió de l’actual model de suport a les perso-
nes, i de forma específica el model residencial, promovent la desinstitucionalització 
en pro de models comunitaris i inclusius basats en les necessitats de suports de cada 
persona,

a. Promoure un model de titularitat, provisió i gestió 100% pública basat en la 
personalització i l’autonomia en entorns normalitzats i inserits en la comunitat. In-
cloent e recursos de suport a la llar, de llars de petit i mitjà format, de la figura de 
l’assistent personal i d’un dimensionament de les ràtios ajustat als requeriments del 
suport individualitzat per a la vida independent, digna i escollida,

b. Impulsar el suport a la vida independent de les persones dependents com un 
servei de titularitat, provisió, gestió 100% públic per garantir l’accés bàsic i univer-
sal, tant pel que fa a serveis residencials com als serveis de suport al domicili (SAD) 
i als assistents personals.

c. Iniciar un procés d’anàlisi de la situació actual de tots els serveis de cures de 
l’àmbit sociosanitari que permeti tenir una visió clara i territorialitzada dels agents 
implicats en l’atenció a la dependència. les necessitats de suport a la vida indepen-
dent de tota la població dependent ja sigui per condició de salut, edat, salut mental, 
discapacitat intel·lectual, sensorial, serològica, física o qualsevol altra diversitat fun-
cional, de forma que la sectorització de les dades permeti adequar la planificació 
dels nous recursos sense deixar ningú enrere.

d. Internalitzar la gestió de la totes els Centres Residencials per a persones amb 
discapacitat de titularitat pública. Al respecte amb la finalització de les vigents ges-
tions privades es procedirà a la gestió pública. En totes aquelles gestions privades 
en les que s’hagin acreditat incompliments de clàusules que puguin ser considerades 
essencials es procedirà a realitzar el corresponent procediment legal per internalit-
zar immediatament.Els incompliment molt greus aniran acompanyats d’una deman-
da judicial per danys i perjudicis.

e. Incorporar tot el personal de les residències i de cura a les persones com a per-
sonal sanitari al conveni laboral del SISCAT i decretar aquestes treballadores com 
a personal sanitari, mentre no esxisteixi un sistema sociosanitari 100% públic que 
ho garanteixi.
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f. Fins que no es faci efectiu el procés d’internalització dels Centres Residencials 
per a persones amb discapacitat, incrementar les tarifes i mòduls per tal que el salari 
mínim dels treballadors i les treballadors siguin 1.200€ bruts per catorze mesades. 
Al respecte es farà el present any una modificació pressupostària per tal que es tras-
lladi a qui fa gestió indirecte una quantia exacte al que correspondria l’increment de 
costos, per garantir les referides retribucions de 1.200€, la quantia com a mínim és 
consolidable pels anys següents.

La quantia total que suposaria en cost l’increment retributiu es comunicarà a pa-
tronals i sindicats més representatius del sector perquè puguin decidir a les comis-
sions negociadores dels convenis col·lectius d’aplicació alguna fórmula diferent de 
distribució de la massa salarial, si bé haurà de tenir com a finalitat l’increment de les 
retribucions més baixes. Els increments no seran absorbibles, no compensables i hau-
ran de ser revaloritzables.

g. Donar resposta al primer trimestre de 2022 i, des d’una perspectiva pública 
i inclusiva, a les 3.381 persones amb discapacitat intel·lectual en llista d’espera en 
aquests moments en el cas dels serveis residencials i de 1.089 en el cas dels serveis 
d’atenció diürna. i preveure de forma planificada les necessitats en un futur imme-
diat.

h. Deixar de promoure i facilitar la creació de nous centres residencials grans, 
per complir el que indica l’Article 19 de la Convenció dels drets de les persones amb 
discapacitats de les Nacions Unides, i igualment en el cas de persones grans.

i. Impulsar, en la revisió del model actual de suport a les persones, i quan aques-
tes necessitin i escullin el model residencial de 24h, la separació del mòdul d’atenció 
diürna del servei residencial, per possibilitar que les persones no estiguin obligades 
a ser ateses les 24h al mateix recurs.

j. Garantir la sostenibilitat del 100% de les places actualment existents, i planificar 
l’increment necessari per a respondre al 100% de la demanda, en places de titularitat 
i gestió pública, mitjançant el model de serveis basat en la desinstitucionalització, la 
inclusió, la personalització i l’autonomia personal en entorns normalitzats i inserits en 
la comunitat.

4. Respecte a l’acompanyament de les persones dependents, en l’àmbit de salut i 
suports orientats a la comunitat, a la presa de decisions i a la vida independent, pel 
que fa específicament al lleure, a l’oci i a la cultura, a la participació comunitària, al 
suport socioeducatiu i als drets civils.

a. Impulsar com a servei públic l’accés i l’acompanyament a la participació co-
munitària i el gaudi de l’oci i la cultura per a les persones amb qualsevol tipus de 
discapacitat o condició de dependència, especialment en el cas que la discapacitat 
comporti poques oportunitats per a les relacions i socialització, i atès el caràcter 
inclusiu i de desenvolupament personal i social que comporten aquestes activitats.

b. Desenvolupar una normativa pròpia per al suport als Ateneus i centres d’Oci i 
Cultura, Esplais i entitats de lleure inclusiu per a persones joves i adultes amb dis-
capacitat intel·lectual, que requereixen de suport especial (especialitzat), atès que 
aquesta modalitat no es troba contemplada ni normativitzada, i no existeixen ni es-
pais propis i adequats, ni línies de suport econòmic específic.

c. Donar resposta urgent a la necessitat de suport per a la sostenibilitat econòmi-
ca d’aquests serveis, per evitar a curt termini, la seva desaparició.

d. Enfortir la xarxa i modalitats de centres de dia o itineraris acompanyats, amb 
activitats socioeducatives i relacionals per a les persones que no participen d’activi-
tats laborals, sigui per edat o per grau de dependència.

e. Preveure, en el cas que calgui suprimir temporalment els serveis dels centres 
de dia (com ha passat amb la Covid19) els suports necessaris a les persones que te-
nen cura i acompanyen la vida de les persones dependents, ja sigui a les llars fami-
liars o llars tutelades.
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f. Preveure, en el cas que calgui suprimir temporalment els serveis dels centres 
ocupacionals i SOI (com ha passat amb la Covid19) els suports necessaris a les llars 
familiars i als serveis residencials, de llar residència, llar amb suport i en general 
d’habitatge, que no els atenen habitualment en horari d’atenció diürna, per a que pu-
guin tenir cura i acompanyar les persones de forma adequada.

5. Respecte a la inserció laboral
a. Donar prioritat a les polítiques de foment i manteniment de l’ocupació als 

CETs a l’hora de gestionar els fons transferits a la Generalitat de Catalunya via Con-
ferència Sectorial per impulsar programes de foment a l’ocupació

b. Donar suport a la petició de reforma del sistema de pensions per tal que les 
persones amb discapacitat puguin jubilar-se als 45 anys.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; 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

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya 
amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones
401-00011/13

ACORD DE LA JUNTA

18.11.2021

L’any 1993 l’Assemblea General de les Nacions Unides va definir la violència 
contra les dones com «tot acte de violència basat en el gènere que té com a resultat 
possible o real un dany físic, sexual o psicològic, incloses les amenaces, la coerció o 
la prohibició arbitrària de la llibertat, tant si té lloc en la vida pública com en la vida 
privada». Segons dades, també, de les Nacions Unides, tres de cada quatre dones 
al llarg de la vida i 240 milions cada any són víctimes d’aquest tipus de violència.

L’11 de maig de 2011 el Consell d’Europa va adoptar, a Istanbul, el Conveni 
sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència do-
mèstica, que va ésser el primer instrument jurídic vinculant en l’àmbit europeu i va 
proporcionar un marc jurídic complet per a la prevenció i la lluita contra la violèn-
cia envers les dones i per a la protecció de les víctimes, amb l’objectiu de posar fi a 
la impunitat dels autors de violència contra les dones i de violència domèstica. Els 
estats signants es comprometen a implantar mesures legislatives i preventives per a 
combatre aquests tipus de violència, i també a establir mecanismes d’atenció a les 
víctimes.

El 25 de novembre se celebra el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Vio-
lència contra les Dones, amb l’objectiu de reclamar el compromís dels estats i de la 
comunitat internacional en la lluita per l’eliminació d’aquesta xacra.

En lloc, però, d’avançar cap a la seva erradicació, s’ha constatat que els darrers 
mesos, arran de l’esclat de la pandèmia de Covid-19 i de les mesures adoptades per 
a frenar-ne l’avenç, els indicadors de violència contra les dones, especialment en 
l’àmbit de la parella, han augmentat. La pandèmia sanitària ha intensificat, doncs, la 
pandèmia de la violència masclista.

A Catalunya, durant el 2021, s’han perpetrat deu feminicidis. La Leonor, la Jor-
dina, la Maria del Pilar, la Sulay Betty, la Lucía, l’Alla, l’Antonella Abigail, la Pame-
la, la Maria Rosa i la Maria Isabel són les darreres víctimes d’una funesta llista de 
més de cent trenta feminicidis registrats del 2008 ençà. Així mateix, segons dades 
del Departament d’Interior, fins al segon trimestre d’enguany s’han presentat 6.314 
denúncies i s’han atès 6.533 víctimes per violència masclista. També són preocu-
pants les dades que fan referència a l’edat de les dones víctimes. Segons dades del 
Departament d’Interior referents al primer semestre del 2021, el 48,5% de les vícti-
mes de delictes sexuals eren menors d’edat. El 20,9% són nenes de zero a dotze anys 
i el 27,6%, nenes de tretze a disset anys. Aquestes dades, malauradament, marquen 
un màxim històric i mostren com la violència masclista afecta les dones de totes les 
edats.

Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya s’adhereix a la celebració del 
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, mostra el seu 
suport a totes les víctimes de violència masclista, en totes les seves formes i mani-
festacions, i referma el seu compromís de continuar treballant per a erradicar tota 
forma de violència contra les dones –en tots els àmbits, també en l’institucional, tal 
com recull la Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista– i de de-
nunciar i aïllar les actituds masclistes, misògines, sexistes i de menyspreu que pa-
teixen les dones diàriament.
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És, aquesta, una lluita diària que s’ha d’afrontar des d’una òptica interseccional, 
perquè no es pot deixar de tenir en compte la situació doblement injusta que patei-
xen moltes dones agredides per motius racials, d’edat o d’identitat sexual.

Només es podrà assolir una societat igualitària i justa quan tothom hi pugui viu-
re d’una manera segura i en plena llibertat.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Mar-

ta Vilalta i Torres, GP ERC; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid 
Colomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez, 
GP Mixt; portaveus 

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el 
conseller d’Educació sobre la imposició de l’ús del català a les aules 
i als patis de les escoles
354-00064/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 20947).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 23.11.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb 
el conseller d’Educació sobre l’adoctrinament en educació sexual 
i afectiva a les escoles
354-00067/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 21230).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 23.11.2021.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació del col·lectiu 
de professors artístics de l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell, de 
Barcelona, davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre la 
situació de desigualtat respecte d’altres professors
356-00277/13

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Jordan Farnós, del GP ECP (reg. 18375).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 23.11.2021.
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Sol·licitud de compareixença del conseller delegat de l’Institut Català 
de Finances davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi 
sobre els objectius i les línies estratègiques de l’Institut
356-00327/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP VOX (reg. 20779).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 23.11.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors, d’una representació de Comissions Obreres i 
d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya davant 
la Comissió d’Educació perquè informin sobre la situació dels 
treballadors del lleure educatiu
356-00330/13

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 20834).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 23.11.2021.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Currículum 
i Personalització del Departament d’Educació davant la Comissió 
d’Educació perquè informi sobre els programes d’educació afectiva 
i sexual a les escoles
356-00332/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 21231).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 23.11.2021.
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