
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la recuperació de l’activitat castellera i de la cultura 
popular i tradicional
250-00272/13
Retirada 9

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 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
202-00026/13
Tramesa a la Comissió 10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 10

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

3.10.25. Propostes de resolució

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
Tramesa a la Comissió 10
Termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre les mesures previstes per a donar suport al sector lacti
250-00366/13
Tramesa a la Comissió 10
Termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el millorament i l’ampliació de l’Institut Premià de Mar
250-00367/13
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures legislatives per a la regularització 
de nuclis de població
250-00368/13
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la defensa de l’estabilitat econòmica i pressupostària
250-00369/13
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la reparació i la restitució de la memòria de les acu-
sades de bruixeria
250-00370/13
Tramesa al Ple 12
Termini de presentació d’esmenes 12
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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
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

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
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la solució per als jutjats de Santa Coloma de Farners
250-00373/13
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

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

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d’Automoció, a 
Martorell
250-00375/13
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la imposició totalitària del català a les aules
250-00376/13
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el la manca de suport financer al foment, la recerca 
i la difusió de la llengua de signes catalana per l’Administració general de l’Estat
250-00377/13
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’impuls del sector turístic de platja
250-00379/13
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el garantiment de la no-discriminació laboral i sanitària 
per motius relacionats amb la Covid-19
250-00380/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la reducció de la publicitat institucional de la Generalitat
250-00381/13
Presentació: GP VOX 15

Proposta de resolució sobre les millores en matèria de transparència
250-00382/13
Presentació: GP PSC-Units 17

Proposta de resolució sobre la situació educativa a Tarragona
250-00383/13
Presentació: GP PSC-Units 18

Proposta de resolució sobre les campanyes de prevenció de les addiccions con-
ductuals
250-00384/13
Presentació: GP PSC-Units 20

Proposta de resolució sobre la creació d’una àrea específica d’abordatge de les 
addiccions conductuals
250-00385/13
Presentació: GP PSC-Units 21
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Proposta de resolució sobre l’adquisició de vehicles per als agents de trànsit del 
Cos de Mossos d’Esquadra
250-00386/13
Presentació: GP PSC-Units 22

Proposta de resolució sobre el garantiment dels equips adequats per als membres 
de les àrees regionals de recursos operatius dels Mossos d’Esquadra
250-00387/13
Presentació: GP PSC-Units 23

Proposta de resolució sobre el garantiment dels equips adequats per als efectius 
de les unitats regionals de medi ambient
250-00388/13
Presentació: GP PSC-Units 24

Proposta de resolució sobre la detecció de manipulacions als tacògrafs dels camions
250-00389/13
Presentació: GP PSC-Units 25

Proposta de resolució sobre l’enfortiment del principi d’autoritat dels Mossos d’Es-
quadra
250-00390/13
Presentació: GP VOX 26

Proposta de resolució sobre les millores en matèria de patrimoni cultural, especial-
ment del patrimoni iber
250-00391/13
Presentació: GP PSC-Units 27

Proposta de resolució sobre la violència masclista que pateixen les dones amb dis-
capacitat
250-00392/13
Presentació: GP PSC-Units 29

Proposta de resolució sobre la redacció d’un pla d’inversions per a la carretera C-59 
entre Sant Feliu de Codines i la carretera C-25
250-00393/13
Presentació: GP PSC-Units 30

Proposta de resolució sobre les millores a la carretera C-59 entre Sant Feliu de Co-
dines i Mollet del Vallès
250-00394/13
Presentació: GP PSC-Units 31

Proposta de resolució sobre la inclusió en el calendari de commemoracions oficials de 
la Generalitat del cinquantè aniversari de la fundació de la Unió Militar Democràtica
250-00395/13
Presentació: GP PSC-Units 32

Proposta de resolució sobre l’Ajut Oficial al Desenvolupament
250-00396/13
Presentació: GP PSC-Units 33

Proposta de resolució sobre l’increment de mossos d’esquadra a l’àrea bàsica po-
licial de Valls
250-00397/13
Presentació: GP PSC-Units 34

Proposta de resolució sobre el compliment de les mesures de gènere de l’Acord de 
pau entre el Govern Nacional de Colòmbia i les Forces Armades Revolucionàries de 
Colòmbia - Exèrcit del Poble
250-00398/13
Presentació: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP 35

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2021, sobre l’Institut Català d’Ener-
gia, corresponent a l’exercici del 2018
256-00011/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 36
Termini per a proposar compareixences 36
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups 
de treball

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre l’assetjament es-
colar i el ciberassetjament
251-00003/13
Presentació: GP PSC-Units, GP ECP 37

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el compliment de la sentència del Tribunal Suprem en 
matèria de política lingüística als centres educatius
300-00077/13
Presentació: G Mixt 38

Interpel·lació al Govern sobre els reptes per a la modernització i la transformació 
de la indústria
300-00078/13
Presentació: Joan Carles Gallego i Herrera, del GP ECP 39

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que estableix que almenys el 25% de les classes dels centres 
educatius s’han d’impartir en castellà
300-00079/13
Presentació: GP Cs 39

Interpel·lació al Govern sobre el model escolar i la immersió lingüística
300-00080/13
Presentació: GP CUP-NCG 40

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de turisme
300-00081/13
Presentació: GP PSC-Units 40

Interpel·lació al Govern sobre l’enfortiment i la transformació del sistema sanitari
300-00082/13
Presentació: GP PSC-Units 40

Interpel·lació al Govern sobre els drets laborals
300-00083/13
Presentació: GP ERC 41

Interpel·lació al Govern sobre les accions amb relació als nous àmbits de violències 
masclistes que recull la Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista
300-00084/13
Presentació: GP ERC 41

Interpel·lació al Govern sobre la preservació de drets en el marc de les institucions 
europees
300-00085/13
Presentació: GP JxCat 41

Interpel·lació al Govern sobre la desindustrialització de Catalunya
300-00086/13
Presentació: GP VOX 42

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2021, sobre el Pla estratègic de 
subvencions de la Diputació de Barcelona, corresponent a l’exercici del 2017
258-00009/13
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 42
Termini per a demanar la presentació de l’informe 42
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 15/XIV, sobre la renovació de l’acord amb 
els municipis per a reduir les ràtios d’alumnes per grup als centres educatius
290-00006/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43

Control del compliment de la Resolució 16/XIV, sobre la valoració de situacions 
socioeconòmiques sobrevingudes per a la concessió d’ajuts de menjador escolar
290-00007/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  44

Control del compliment de la Resolució 18/XIV, sobre el millorament de les instal·la-
cions de l’Escola Mossèn Albert Vives, de la Seu d’Urgell
290-00009/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  45

Control del compliment de la Resolució 19/XIV, sobre el canvi d’emplaçament de 
l’Institut Bages Sud, de Castellbell i el Vilar, i  l’Institut Cardener, de Sant Joan de 
Vilatorrada
290-00010/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  46

Control del compliment de la Resolució 21/XIV sobre l’estudi de distribució de la 
mobilitat al Maresme amb l’alliberament del peatge de l’autopista C-32
290-00012/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 23/XIV sobre l’inici dels tràmits per a l’exe-
cució de l’obra de la variant de Castellgalí
290-00014/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 24/XIV sobre la implantació del tercer carril 
reversible al tram entre Berga i Bagà de la carretera C-16
290-00015/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 26/XIV sobre la revisió del Pla director ur-
banístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí
290-00017/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

Control del compliment de la Resolució 27/XIV sobre les noves convocatòries per a 
finançar l’adequació de les urbanitzacions perquè siguin recepcionades
290-00018/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

Control del compliment de la Resolució 28/XIV sobre la línia de tren entre Lleida i 
la Pobla de Segur
290-00019/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  50

Control del compliment de la Resolució 34/XIV sobre la reactivació del Consell de 
Governs Locals
290-00025/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  50

Control del compliment de la Resolució 35/XIV sobre la imparcialitat dels mitjans 
de comunicació públics
290-00026/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  51

Control del compliment de la Resolució 36/XIV sobre la creació d’una planta de ba-
teries elèctriques per a la dinamització del sector de l’automoció
290-00027/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  52

Control del compliment de la Resolució 38/XIV sobre l’ajuda a la transformació di-
gital del comerç
290-00029/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  53
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Control del compliment de la Resolució 89/XIV, sobre la reparació dels habitatges 
de l’Agència Catalana de l’Habitatge al barri de Camp Clar, a Tarragona
290-00070/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  54

Control del compliment de la Resolució 91/XIV, sobre l’actualització de la informació 
referent als joves extutelats per la Generalitat
290-00072/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  55

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 8/XIV, sobre la situació dels sectors econòmics
390-00008/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 55

Control del compliment de la Moció 11/XIV, sobre el model i les prioritats en matè-
ria d’infraestructures
390-00011/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 60

Control del compliment de la Moció 33/XIV, sobre la seguretat pública i la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
390-00033/13
Designació de la Comissió competent 62

Control del compliment de la Moció 34/XIV, sobre la T-Mobilitat
390-00034/13
Designació de la Comissió competent 62

Control del compliment de la Moció 35/XIV, sobre l’estat de l’Administració de justícia
390-00035/13
Designació de la Comissió competent 62

Control del compliment de la Moció 36/XIV, sobre la gestió dels espais agraris
390-00036/13
Designació de la Comissió competent 62

Control del compliment de la Moció 37/XIV, sobre la situació de l’Afganistan i el pa-
per de la Generalitat en l’acollida de refugiats i el respecte als drets humans
390-00037/13
Designació de la Comissió competent 63

Control del compliment de la Moció 38/XIV, sobre l’acció econòmica per a combatre 
la concentració de la riquesa i les desigualtats socials
390-00038/13
Designació de la Comissió competent 63

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’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les presumptes irregularitats en els contractes de prevenció i manteniment 
dels camions dels Bombers de la Generalitat i la investigació oberta per la Fiscalia 
Anticorrupció de l’Audiència Nacional
354-00068/13
Sol·licitud i tramitació 63

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les presumptes irregularitats en els contractes de manteniment dels vehicles 
del Cos de Bombers de la Generalitat
354-00069/13
Sol·licitud i tramitació 63

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

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incen-
dis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les presump-
tes irregularitats en els contractes de prevenció i manteniment dels camions dels 
Bombers de la Generalitat i la investigació oberta per la Fiscalia Anticorrupció de 
l’Audiència Nacional
356-00341/13
Sol·licitud 64
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 19
Convocada per al 30 de novembre de 2021 64

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert al vicepresi-
dent del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00046/13
Presentació: president de la Generalitat 66

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat pel vicepresi-
dent del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00047/13
Presentació: president de la Generalitat 66

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública cor-
responent al 2020
334-00025/13
Presentació: Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública 67

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 1200/2021, interposat pel president del Govern de l’Es-
tat, contra l’article 88 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions 
que incideixen en el medi ambient
381-00001/13
Sentència del Tribunal Constitucional 67

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
414-00002/13
Substitució de membres 80
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la recuperació de l’activitat castellera i 
de la cultura popular i tradicional
250-00272/13

RETIRADA

Retirada pel GP ECP (reg. 22118).
Coneixement: Mesa del Parlament, 23.11.2021.
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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 11/2014, del 10 d’octubre, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
202-00026/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 30.11.2021 al 15.12.2021).
Finiment del termini: 16.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.11.2021.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2021 al 10.12.2021).
Finiment del termini: 13.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.11.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2021 al 10.12.2021).
Finiment del termini: 13.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.11.2021.
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Proposta de resolució sobre el millorament i l’ampliació de l’Institut 
Premià de Mar
250-00367/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2021 al 10.12.2021).
Finiment del termini: 13.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.11.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2021 al 10.12.2021).
Finiment del termini: 13.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.11.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2021 al 10.12.2021).
Finiment del termini: 13.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.11.2021.
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Proposta de resolució sobre la reparació i la restitució de la memòria 
de les acusades de bruixeria
250-00370/13

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2021 al 10.12.2021).
Finiment del termini: 13.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.11.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2021 al 10.12.2021).
Finiment del termini: 13.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.11.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2021 al 10.12.2021).
Finiment del termini: 13.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.11.2021.
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Proposta de resolució sobre la solució per als jutjats de Santa 
Coloma de Farners
250-00373/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2021 al 10.12.2021).
Finiment del termini: 13.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.11.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2021 al 10.12.2021).
Finiment del termini: 13.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.11.2021.

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional 
d’Automoció, a Martorell
250-00375/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2021 al 10.12.2021).
Finiment del termini: 13.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.11.2021.
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Proposta de resolució sobre la imposició totalitària del català a les 
aules
250-00376/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2021 al 10.12.2021).
Finiment del termini: 13.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.11.2021.

Proposta de resolució sobre el la manca de suport financer al 
foment, la recerca i la difusió de la llengua de signes catalana per 
l’Administració general de l’Estat
250-00377/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2021 al 10.12.2021).
Finiment del termini: 13.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.11.2021.

Proposta de resolució sobre l’impuls del sector turístic de platja
250-00379/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2021 al 10.12.2021).
Finiment del termini: 13.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.11.2021.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la no-discriminació 
laboral i sanitària per motius relacionats amb la Covid-19
250-00380/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.11.2021 al 10.12.2021).
Finiment del termini: 13.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.11.2021.

Proposta de resolució sobre la reducció de la publicitat institucional 
de la Generalitat
250-00381/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 21704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

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 re-
solución para reducir la publicidad institucional de la Generalitat de Cataluña, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Economia i Hisenda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La publicidad y comunicación institucional es la denominación genérica de los 

mensajes que un gobierno dirige a los ciudadanos en el ejercicio de su función eje-
cutiva. Se deberían concebir como un servicio en interés de los ciudadanos para fa-
cilitar el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes.

Las campañas de publicidad y comunicación institucional deberían atender si-
empre a los principios de utilidad pública, profesionalización, transparencia y leal-
tad institucional. Existen multitud de ejemplos que ponen de manifiesto que el Go-
bierno de la Generalitat no se ajusta a tales principios.

Durante los últimos años, todos los catalanes hemos podido observar como el 
Gobierno de la Generalitat ha usado la propaganda y publicidad institucional como 
herramienta partidista para perpetuarse en el poder, desarrollar su estrategia de po-
tenciación de la mal denominada «construcció nacional» y erosionar deslealmente 
la legitimidad de las instituciones democráticas de España.

Hechos que ejemplifican tal análisis pueden ser encontrados en un estudio aca-
démico publicado recientemente por la Revista de Estudios Políticos número 191. 
Las conclusiones del estudio indican que: «1. Los sucesivos gobiernos –tripartitos, 
de CiU, Junts pel Sí, y Junts per Catalunya con ERC– han planificado las campañas 
con criterios arbitrarios, beneficiando de forma llamativa a medios afines. 2. Existe 
una clara penalización hacia medios con una línea editorial liberal o conservado-
ra que son especialmente críticos con el separatismo. 3. No existen mecanismos de 
control eficaces ni de los contenidos ni de la planificación de las campañas. 4. Existe 
un desajuste entre ingresos por publicidad institucional de los medios y audiencia de 
estos –lo que concuerda con la ausencia de informes sobre eficacia».
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En general, es indiscutible reconocer la inclinación clientelista de las campañas 
y de la adjudicación de fondos de publicidad institucional, ya que medios de comu-
nicación como el diario Ara, la Vanguardia o Tv3 forman partes del grupo máximos 
beneficiarios del reparto.

Asimismo, la falta de transparencia y el nepotismo han sido una seña de identi-
dad en los procesos de contratación pública de estos servicios. Durante los últimos 
años, el Gobierno de la Generalitat ha venido utilizando este tipo de contratación 
para ganarse el favor y las prebendas de los grandes medios de comunicación de 
Cataluña.

Por último, cabe destacar el crecimiento en las cifras de la contratación de los 
servicios de publicidad y comunicación institucional por parte del Govern en los úl-
timos años, de tal manera que deberían sonrojar a unos representantes políticos en 
Cataluña alejados de los problemas de los ciudadanos e inmersos en un proyecto de 
ingeniería y adoctrinamiento social. En 2020, la administración autonómica catala-
na gastó en este tipo de propaganda institucional 33.243.347 euros (IVA no inclui-
do), importe que podría haberse destinado, al menos en parte, a cubrir alguna de las 
grandes carencias sociales en Cataluña.

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. Reducir el 90% de la contratación prevista en concepto de publicidad y 

comunicación institucional en los ejercicios 2022, 2023 y 2024, garantizando que el 
10% restante, exclusivamente se destine a campañas relacionadas con información 
en materia sanitaria y de seguridad ciudadana.

Segundo. Destinar el ahorro obtenido a cubrir necesidades sociales, en el ámbito 
de servicios educativos, de dependencia y sanitarios.

Tercero. Instaurar una auditoría externa específica del gasto de la Comisión Ase-
sora Sobre la Publicidad Institucional, con el objetivo de mejorar la fiscalización y 
transparencia de esta.

Cuarto. Mejorar y potenciar las medidas de transparencia en las bases regulado-
ras y requisitos de adjudicación de los fondos para publicidad institucional.

Quinto. Solicitar la comparecencia del responsable de la Secretaría de Difusión y 
atención ciudadana, con el objetivo de informar a los diferentes grupos parlamenta-
rios en comisión la planificación, y contenidos de las campañas previstas. Los obje-
tivos y documentos estratégicos de las campañas deberán hacerse públicos, además 
del calendario y planificación.

Sexto. Promover una reforma legal que clarifique los criterios de planificación 
e introduzca mecanismos de control que impidan que esta se realice de modo arbi-
trario.

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

GP VOX
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Proposta de resolució sobre les millores en matèria de transparència
250-00382/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 21720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat, Helena Bayo Del-

gado, diputada, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les millores en matèria 
de transparència, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Transparència i Cooperació, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya, l’any 2014 es va promulgar la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Una Llei que introdueix un amplíssim catàleg d’obligacions per a les adminis-

tracions locals i sens dubte ha representat un enorme repte per aquestes administra-
cions i més si tenim en compte que la llei no diferència ni per població ni per nivell 
pressupostari de les administracions.

Per tant, el règim jurídic especial en aquest cas implica obligacions que han de 
ser complertes per part de l’Administració local davant, no tant sols de persones fí-
siques o jurídiques, sinó també obligacions per part dels contractistes o concessio-
naris davant l’Administració.

Les obligacions de publicitat activa que han de complir els ajuntaments establerts 
a l’article 8 de la llei inclouen: 

– Organització institucional i estructura administrativa
– Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial
– Decisions i actuacions jurídiques rellevants
– Plantilla, relacions de llocs de treball i règim retributiu
– Procediments administratius
– Contractes i convenis
– Subvencions i ajudes públiques
– Informes i estudis
– Plans, programes i memòries
– Informació estadística
– Informació geogràfica
– Matèries i actuacions en les quals la seva publicitat s’estableixi per norma
– Qualsevol altra matèria d’interès públic i aquelles informacions que siguin de-

mandades amb més freqüència per via de l’exercici del dret d’accés a la informació 
pública.

A banda d’aquestes obligacions de publicitat activa, cal tenir en compte que la 
llei també configura l’accés a la informació per part de la ciutadania.

La citada llei a més estableix un sistema de responsabilitat per l’incompliment de 
les obligacions detallades, i que segons detalla l’article 4 en relació amb el 80, inclou 
als «alts càrrecs», al personal al servei de l’Administració local.

L’administració local concentra el nombre més alt de sol·licituds d’accés a la in-
formació pública (86,9%) del total, mentre que l’11,5% es produeix a l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i ens dependents.

En el darrer informe del Síndic de greuges «Informe sobre transparència, accés 
A la informació pública i bon govern», és de veure que només un 8,6% de les ad-
ministracions catalanes han creat una unitat específica per tramitar les sol·licituds 
d’accés a la informació pública dels municipis.
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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. Establir un Pla Integral de suport als ens locals, especialment dirigit a aquells 

que disposin de menys recursos i capacitat tècnica i operativa per aplicar la Llei 
19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, amb un catàleg de recursos que, des de la Generalitat, es pot facilitar als 
ajuntaments i que es vehicularan a través de l’Agència Oberta de Catalunya (AOC)

2. Fixar una línia de formació adreçada als càrrecs electes, dins del Pla Integral 
proposat en el punt anterior.

3. Instaurar una línia de subvencions per a ajudar als ens locals a la formació del 
seu personal i a la creació d’unitats especialitzades en els municipis de Catalunya, 
dins del Pla Integral proposat en el primer punt.

4. Consignar, en el proper pressupost de la Generalitat, una partida pressupos-
tària expressa que doni cobertura als serveis que integraran el pla i a les mesures 
esmentades en els apartats anteriors.

5. Que per part del Govern de la Generalitat i de l’AOC, es faci una campanya 
informativa per tal de donar a conèixer la llei i els drets que atorga als ciutadans, 
mitjançant campanyes informatives als mitjans de comunicació.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; David Pérez Ibáñez, Helena Bayo Delgado, Os-

car Aparicio Pedrosa, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la situació educativa a Tarragona
250-00383/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 21775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

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

Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Rubén Viñuales Elías, diputat del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la situació educativa 
a Tarragona Ciutat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educació, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El dèficit d’inversió en educació a Catalunya s’ha convertit en un mal endèmic al 

nostre país des de fa més d’una dècada. Catalunya ha esdevingut en aquest moments 
i segons tots els indicadors, una de les CCAA amb menys percentatge d’inversió per 
alumne en ensenyament i amb major quota de fracàs escolar. És una de les regions 
europees amb més segregació escolar i presenta una taxa d’abandonament escolar 
prematur que supera el 17%, superant així la mitjana europea.

A més a més, hem pogut constatar la manca de previsió per part del govern de 
la Generalitat a l’hora de planificar l’oferta de places de Formació professional, que 
segurament provocarà que milers de joves es vegin abocats a la precarietat laboral.

No s’acompleix el que disposen les pròpies lleis d’educació on es compromet el 
6% d’inversió en educació; fent que l’educació inclusiva, per exemple, no compti 
amb els recursos suficients.
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Un altre dels indicadors que reflecteix aquesta situació, son el més d’un miler de 
barracots que encara tenim disseminats a tot el territori en les nostres escoles, se-
gons dades publicades, 1.049 i un total de 20.000 alumnes estudiant en ells. Un total 
de 93 escoles catalanes funcionen íntegrament amb aquest mòduls.

A Tarragona Ciutat, existeixen dos casos paradigmàtics: 
Per una banda, l’escola de l’Arrabassada, una escola sense una data clara de fi-

nalització i amb alumnat i professorat sense un equipament digne, des de fa casi 14 
anys.

L’altre cas paradigmàtic és l’escola de Ponent, al Barri de Camp Clar a la ciutat 
de Tarragona. Aquesta escola fa més d’una dècada (2008) que te alumnes, docents i 
l’AMPA, reclamant millors condicions i un edifici digne, així com instal·lacions es-
portives. Però, ni hi ha projecte, ni pressupost ni un compromís polític ferm.

El Barri de Camp Clar i específicament, la zona on està ubicada aquesta esco-
la, és la zona amb menor renda per càpita de la província de Tarragona (segons un 
estudi de la URV), i per tant segurament una de les més pobres de tota Catalunya.

Hi ha hagut esforços inversors per millorar aquella zona, com la llei de Barris 
que va impulsar el president Maragall. I l’Alcalde Ballesteros, va portar l’epicentre 
de les inversions i les competicions dels jocs mediterranis 2018 al mateix barri a 
més de la planificació d’un nou barri PP10, amb més de 400 habitatges socials per 
persones vulnerables i joves i que ja està en fase d’urbanització.

El desenvolupament d’aquest barri farà necessària una gran planificació de ser-
veis escolars a mig termini i, si no es fa ara, hi haurà el risc de solucionar el proble-
ma amb més mòduls.

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. Preveure els recursos necessaris en el proper exercici pressupostari per fer el 

projecte de l’edifici de l’escola de Ponent de Tarragona, per tal de poder adjudicar 
les obres a finals de l’any vinent.

2. Planificar i estudiar la possible demanda d’escolarització per absorbir l’alum-
nat del futur desenvolupament urbanístic del PP10 al barri i que aquest estudi es faci 
amb previsió suficient i amb una planificació no només en el nombre sinó també en 
la distribució equilibrada d’aquest alumnat 

3. Comprometre’s a cedir, un cop l’escola estigui acabada, aquests mòduls a 
l’Ajuntament de Tarragona, per destinar-los a usos públics per part de les entitats de 
la ciutat i del barri 

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Rubén Viñuales Elías, 

diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre les campanyes de prevenció de les 
addiccions conductuals
250-00384/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 21776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

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

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Mario García Gómez, 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 les campanyes de 
prevenció, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Les addiccions comportamentals són trastorns on la persona desenvolupa depen-

dència a una activitat, sovint plaent, no relacionada amb la ingestió de substàncies 
tòxiques. Las addiccions comportamentals tenen el mateix patró que les addiccions 
a les substàncies químiques, que produeixen dependència, síndrome de abstinència 
i tolerància.

Així, trobem diversos tipus d’addiccions comportamentals com l’addicció a les 
pantalles que inclou l’addicció als videojocs i a les derivades de l’ús d’internet com 
les del jocs en línia, el cibersexe o l’abús de les xarxes socials i de les compres com-
pulsives. La possibilitat de realitzar certes activitats online afavoreix molts com-
portaments potencialment addictius, inclòs el trastorn de joc. Les noves tecnologies 
afavoreixen la fàcil accessibilitat i accés 24 hores al dia, l’anonimat i l’entorn íntim, 
i faciliten alhora una possible pèrdua de control envers el seu ús i una possibilitat 
d’addicció vers les mateixes.

A tall d’exemple, segons el informe sobre «Adicciones comportamentales 2020» 
del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones del Ministerio de Sanidad, 
l’Organització Mundial de la Salut contempla el trastorn per joc d’apostes i afirma 
que s’ha duplicat en només dos anys, així com també el trastorn per videojocs, com 
a síndromes clínicament significatius que es desenvolupen com a resultat de com-
portament repetitius en cerca de recompensa.

Tot i que, per la novetat del fenomen, encara no són considerades ni s’aborden com 
a problemes de salut mental si que entenem que o bé de manera directa o bé indirecta, 
afecten a la salut entesa com a un conjunt de benestar vital al voltant d’una persona.

Cal fer esment especial al col·lectiu de dones que pateixen addicció i que de 
manera sobrevinguda pateixen els efectes de la por a la estigmatització, un menor 
recolzament familiar i comunitari i l’oposició de las parelles a la petició de recol-
zament terapèutic.

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 portar a terme una campanya al 

voltant de les addiccions comportamentals, centrada en la sensibilització, prevenció 
de l’ús incorrecte i el foment de bon hàbits en el bon ús de les noves tecnologies, 
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especialment dirigida a joves i al col·lectiu de dones invisibles que pateixen aquesta 
problemàtica.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Mario García Gó-

mez, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la creació d’una àrea específica 
d’abordatge de les addiccions conductuals
250-00385/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 21777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

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

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Mario García Gómez, diputat del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la creació d’una àrea 
específica d’abordatge de les addiccions comportamentals, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les addiccions comportamentals són trastorns en què la persona desenvolupa 

dependència a una activitat, i que tenen el mateix patró que les addiccions a les 
substàncies químiques, tot produint dependència, síndrome de abstinència i tole-
rància. Així, trobem diversos tipus d’addiccions comportamentals com l’addicció a 
les pantalles que inclou l’addicció als videojocs i a les derivades de l’ús d’internet 
com les del jocs en línia, el cibersexe o l’abús de les xarxes socials i de les compres 
compulsives.

L’anàlisi dels resultats de les enquestes EDADES i ESTUDES a partir de 2014 
recollides a l’informe sobre «Adicciones comportamentales 2020» del Observatorio 
Español de las Drogas y las Adicciones del Ministerio de Sanidad, confirma que el 
joc amb diners, l’ús d’internet i dels videojocs són activitats àmpliament esteses a la 
nostra societat. En 2019/20, un 64,2% de la població de 15 a 64 anys ha jugat amb 
diners en el darrer any (presencial, online o ambdós) mentre que, un 94,5% ha fet ús 
d’internet amb finalitats lúdiques i, en 2018, un 82,2% d’estudiants de 14 a 18 anys 
ha jugat a videojocs.

Respecte l’ús d’internet, les dades de l’enquesta EDADES indiquen que en 
2019/20 un 3,7%, de la població de 15 a 64 anys ha realitzat un possible ús compul-
siu d’internet. Finalment, respecte a l’ús dels videojocs més del 80% han jugat en 
el darrer any, i entre el total dels estudiants de 14 a 18 anys, el 6,1% presentaria un 
possible trastorn per ús de videojocs.

Val a dir que una de les conseqüències de la pandèmia i del propi confinament és 
l’augment exponencial d’aquestes dades tant a Catalunya com a la resta d’Espanya.

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



BOPC 171
29 de novembre de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 22

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear una àrea especifica d’abor-

datge i tractament de les addiccions comportamentals en la Subdirecció General de 
Drogodependències del Departament de Sanitat.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Mario García Gó-

mez, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’adquisició de vehicles per als agents 
de trànsit del Cos de Mossos d’Esquadra
250-00386/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 21778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

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 l’adquisició de nous vehicles pels agents de 
trànsit del Cos de Mossos d’Esquadra, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons han manifestat diversos sindicats del Cos de Mossos d’Esquadra, els 

agents de trànsit no compten amb els vehicles adequats per a dur a terme les seves 
funcions. La manca d’inversió en els darrers anys amplia el temps de resposta en cas 
d’accident, suposant un perill per als usuaris de la via i per les persones que han pa-
tit l’accident en qüestió. Aquesta situació obliga, en alguns casos, a Policies Locals 
a sortir de la seva demarcació per acudir en suport del Cos de Mossos d’Esquadra 
en cas d’accident.

Segons indiquen aquests sindicats, el Cos de Mossos d’Esquadra té a la seva dis-
posició cotxes amb més de 450.000 kilòmetres i motocicletes de més de 14 anys. 
D’aquestes motocicletes, un percentatge important estan avariades.

A més, quan es van adquirir les competències de trànsit, el Cos de Mossos d’Es-
quadra destinava 1.700 agents aproximadament a aquestes funcions. Avui, el Cos 
compta aproximadament amb 1.050 agents, 200 d’ells en oficines. Ens trobem da-
vant una situació de manca de material y manca de personal important.

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. Adquirir, en un termini màxim de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta re-

solució, noves motocicletes per a posar-les a disposició dels agents de trànsit del Cos 
de Mossos d’Esquadra.

2. Signar, en un termini màxim de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta reso-
lució, nous contractes de renting de vehicles per a posar-los a disposició dels agents 
de trànsit del Cos de Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el garantiment dels equips adequats 
per als membres de les àrees regionals de recursos operatius dels 
Mossos d’Esquadra
250-00387/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 21779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

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 per garantir l’equipació adequada als membres de 
les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO), per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) desenvolupen la seva tasca 

fonamentalment en l’àmbit de la seguretat ciutadana. Les seves funcions són, entre 
d’altres, oferir suport a les patrulles se seguretat ciutadana, prevenció i lluita con-
tra el terrorisme, auxili en situacions d’emergència, manteniment de l’ordre públic 
en concentracions o manifestacions i trasllat de presos i detinguts conflictius o amb 
risc de fugida.

Els efectius del Cos de Mossos d’Esquadra assignats a les ARRO compten amb 
una preparació tècnica i tàctica d’alt nivell i són capaços d’oferir una resposta rà-
pida a incidents complexos i una ràpida adaptació als canvis que poden originar-se 
durant el desenvolupament de les seves funcions. Les ARRO compten aproximada-
ment amb 1.500 efectius.

És evident que un Cos de policia com és el Cos de Mossos d’Esquadra necessita 
protecció. La protecció no només ha de ser davant possibles agressions que pugui 
patir el Cos sinó protecció també contra inclemències climàtiques.

És absolutament impresentable que els efectius de les ARRO pateixin escassetat 
de jaquetes i d’altres peces d’equipament imprescindible per al Cos. Aquesta situa-
ció exhorta a qualsevol Govern a actuar per garantir les condicions de seguretat dels 
seus agents i, en conseqüència, el bon servei que qualsevol policia ha de prestar a 
la ciutadania.

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 garantir, en el marc de la imple-

mentació de la nova uniformitat, l’equipament adequat als membres de les Àrees 
Regionals de Recursos Operatius (ARRO), per tal que puguin desenvolupar amb 
comoditat i eficiència les tasques que els han estat encomanades.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el garantiment dels equips adequats per 
als efectius de les unitats regionals de medi ambient
250-00388/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 21780 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

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 per garantir l’equipament dels efectius que for-
men part de la URMA, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
La Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) és una unitat del Cos de Mossos 

d’Esquadra que depèn de les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) i que 
persegueix delictes o infraccions contra el medi ambient.

La URMA fa tasques d’inspecció a ports per controlar la correcta traçabilitat de 
productes pesquers, controlen extraccions de corall, persegueixen la comercialitza-
ció d’espècies protegides, fan tasques de prevenció d’incendis i vetllen perquè es fa-
cin de manera correcta les tasques d’aprofitament forestal.

Una altra àrea que ocupa a aquesta unitat és la caça, així com els abocaments als 
boscos i en granges. Persegueixen també l’accés en vehicle de motor en entorns on 
no està permès.

La URMA té escassetat d’uniformes, donant-se algun cas en què alguns agents 
han hagut de comprar-se ells mateixos botes per poder dur a terme les seves tasques. 
Hi ha també una important manca de vehicles, amb el conseqüent perjudici que això 
suposa, en última instància, per a la ciutadania.

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. En el marc de la implementació de la nova uniformitat, garantir l’equipament 

adequat als membres de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) per tal que 
puguin desenvolupar amb comoditat i eficiència les tasques que els han estat enco-
manades.

2. Iniciar els tràmits per a posada a disposició de vehicles als agents que formen 
part de la URMA per garantir el correcte desenvolupament de les seves funcions.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la detecció de manipulacions als 
tacògrafs dels camions
250-00389/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 21781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

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 detecció de manipulacions als tacògrafs 
dels camions que circulen per carreteres catalanes, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2016, la Divisió de Trànsit del Cos de Mossos d’Esquadra va denunciar 

més de 100 conductors de camió per haver manipulat els tacògrafs, dispositius de 
control del temps de conducció i descans.

Els tacògrafs s’instal·len en vehicles de transport de mercaderies i és un instru-
ment que vetlla per l’estricte compliment del temps màxim de conducció d’un ve-
hicle. Controla dos factors importants en l’accidentalitat, com són la fatiga i la ve-
locitat.

La manipulació d’aquests tacògrafs altera els registres que controlen el temps de 
conducció i descans dels conductors, posant en risc la integritat dels conductors i la 
seguretat dels usuaris de la via. També suposa una vulneració flagrant dels drets dels 
treballadors i una competència deslleial entre empreses.

Els Mossos van ser, durant l’any 2016, la primera policia d’Europa en detectar 
una manipulació d’última generació en tacògraf digital, erigint-se policia puntera en 
la lluita contra aquestes manipulacions, gaudint d’un equipament i una maquinaria 
excel·lent per a dur a terme les seves tasques.

A dia d’avui, el Cos de Mossos d’Esquadra té una considerable escassetat de ma-
quinària per lluitar contra la manipulació dels tacògrafs, amb el conseqüent perill 
que això suposa tant pels conductors dels camions com per la resta d’usuaris de la 
via.

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. Presentar, en un termini màxim de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta re-

solució, un estudi de sinistralitat durant el període 2016 a 2021 a les carreteres on es 
van detectar manipulacions de tacògrafs l’any 2016.

2. Garantir la maquinària necessària al Cos de Mossos d’Esquadra per a detec-
tar la manipulació als tacògrafs dels camions que circulen per carreteres catalanes.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’enfortiment del principi d’autoritat dels 
Mossos d’Esquadra
250-00390/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 22121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

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

Sergio Macián de Greef, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución relativa al fortalecimiento del principio 
de autoridad de los Mossos d’Esquadra, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, conocida simplemente como 

Mossos d’Esquadra, es la policía autonómica de Cataluña con vocación de servicio 
a todas las personas y se constituye como una de las principales instituciones garan-
tes de la seguridad y de la convivencia social en Cataluña, al igual que el resto de 
cuerpos policiales que actúan en Cataluña, en concreto Policía Nacional, Guardia 
Civil, guardias urbanas y policías locales.

Desde hace más de 15 años, los Mossos se enfrentan a un problema muy grave: 
el descrédito al que son sometidos desde la propia Generalitat. El referido descré-
dito y falta de respaldo ha supuesto la pérdida del principio de autoridad que debe 
amparar el ejercicio de las funciones policiales.

Todos recordamos la manifestación multitudinaria de agentes de Mossos d’Es-
quadra por el centro de Barcelona en junio de 2007 bajo el lema «por la dignidad del 
Cuerpo y el reconocimiento social», en la que se solicitó la dimisión del Conseller 
d’Interior, Sr. Joan Saura por haber facilitado, promovido y permitido el descrédi-
to del Cuerpo. En el manifiesto que se leyó durante la manifestación –consensuado 
por cinco de los seis sindicatos policiales de entonces– ya se señalaba textualmente 
que el Departament d’Interior «ha conseguido el desprestigio de la tarea policial y 
la pérdida de la autoridad legal y moral de los policías».

En esta misma línea de laminar el principio de autoridad legal y moral de los 
Mossos d’Esquadra, se sitúan más recientemente, entre otros responsables políticos, 
el propio expresidente de la Generalidad Sr. Torra, que tras los disturbios en Plaza 
Urquinaona en octubre de 2019 con ocasión de la sentencia del procés, no conde-
nó el estallido de violencia hasta 48 horas después y ordenó de forma sorprendente 
abrir una investigación interna a los Mossos d’Esquadra desacreditando su actua-
ción.

Más recientemente y por enésima vez el Departament d’Interior, esta vez a cargo 
del Sr. Elena, ha consentido que se rocíe de pintura a los agentes de la Brimo, con 
ocasión de una diligencia ordenada por la autoridad judicial en fecha 25.05.21, dan-
do la orden de no actuar.

Este cuestionamiento permanente del cuerpo de Mossos d’Esquadra tiene res-
ponsables: partidos políticos como Junts, ERC, En Comú Podem y sobre todo los 
antisistema de la CUP, una de cuyos dirigentes ha llegado a calificar a los Mossos 
d’Esquadra como un «peligro público». También los medios de comunicación de 
titularidad pública, como Catalunya Radio que acaba de fichar de tertuliano a un 
condenado a cinco años por agredir a un Mosso. Incluso también instituciones como 
el Parlament de Cataluña, que en la última entrega de la medalla de honor ha con-
cedido la insignia al director del digital «Vilaweb», Sr. Partal, que pedía sin tapujos 
la disolución de los antidisturbios.
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La erosión de la autoridad de los Mossos es tan evidente y tan grave que ahora 
todo el mundo se atreve con ellos, originando episodios lamentables como el de la 
Fiesta mayor de Tiana del pasado día 20.09.21 en el que los agentes de los Mossos 
tuvieron que huir corriendo perseguidos por un grupo de indeseables que les lan-
zaba botellas y todo tipo de objetos.

Las referidas faltas de respeto y el socavamiento de la autoridad son extensibles 
al resto de cuerpos policiales existentes en Cataluña. A título de ejemplo, desde 
los partidos separatistas no ha dejado de increparse a nuestras Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado –Policía Nacional y Guardia Civil– calificándolas como 
«fuerzas de ocupación» en un claro supuesto de enajenación mental y falseamiento 
de la realidad.

En suma, se ha quebrado, con la inestimable cooperación de partidos políticos, 
poderes públicos y medios de comunicación, el principio de autoridad de los cuer-
pos policiales, un principio que es fundamental en todas las sociedades organiza-
das. Lo peor que le puede pasar a una Policía es no tener autoridad ni el respaldo 
institucional del Gobierno en el ejercicio democrático de sus funciones policiales.

Por ello, es preciso apoyar sin ambages a los Mossos d’Esquadra, Policía Naci-
onal, Guardia Civil, guardias urbanas y policías locales y recuperar el principio de 
autoridad de los cuerpos policiales.

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. La Consejería de Interior refuerce en lo sucesivo el principio de autori-

dad de los Mossos d’Esquadra, mediante las oportunas directrices internas, a fin de 
que los agentes y mandos se sientan respaldados en el ejercicio de su labor policial.

Segundo. La Consejería de Interior establezca un plan para potenciar tanto insti-
tucionalmente como en los medios de comunicación la imagen de los Mossos d’Es-
quadra, fomentando el respeto del principio de autoridad de los Mossos d’Esquadra 
y del resto de los cuerpos policiales que operan en Cataluña.

Tercero. A fomentar el respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do –Guardia Civil y Policía Nacional– en el ejercicio de las competencias que les 
son propias.

Palacio del Parlamento, 17 de noviembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre les millores en matèria de patrimoni 
cultural, especialment del patrimoni iber
250-00391/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 22206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rocio Garcia Pérez, diputada, Oscar Aparicio 

Pedrosa, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre les millores en matèria de patrimoni cultural, especial-
ment el patrimoni iber, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, 
amb el text següent: 
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Exposició de motius
Catalunya, arreu del territori, compta amb centenars d’assentaments d’època ibèri-

ca amb diferents estats de conservació, de coneixement, de protecció i de titularitats.
Aquesta diversitat i disparitat de jaciments arqueològics d’època ibèrica ha pro-

vocat que en alguns casos la senyalització i protecció d’aquests béns no hagi estat 
del tot acurada.

Aquests jaciments d’alt valor patrimonial per la nostra societat han estat al llarg 
del temps objecte d’espolis, deteriorament i destrucció. Però no hem de creure que 
aquesta situació és cosa del passat. Per exemple, al Baix Empordà, on hi ha el poblat 
ibèric d’Ullastret, adscrit al Museu d’arqueologia de Catalunya, aquest darrer mes 
d’agost ha patit un intent d’espoli, tal com es va recollir en la seva pàgina web, i en 
mitjans de comunicació local, amb l’existència de més de trenta forats caracterís-
tics d’una temptativa d’espoli amb detector de metalls, i que només varen ser detec-
tats dies després de produir-se en controls regulars que es realitzen periòdicament. 
Aquest mateix estiu, al jaciment del poblat ibèric de Palamós, al paratge de la Fos-
ca, va patir atacs vandàlics amb l’aparició de pintades als seus murs. En aquest cas, 
a més, els autors, un cop detinguts i jutjats, varen obtenir una sentència absolutòria 
perquè al paratge no hi havia indicadors respecte el grau de protecció.

Aquests exemples propers, però no únics, posen de manifest la necessitat de pro-
tecció del patrimoni d’època ibèrica, atès que aquests fets molt greus tenen conse-
qüències (l’afectació de nivells arqueològics a Ullastret, i el deteriorament de les res-
tes immobles a la Fosca, amb la corresponent despesa de neteja), posant de manifest 
que molts dels jaciments no es troben degudament protegits, i ni tant sols senyalitzats.

Pel que fa a la difusió i museïtzació d’aquest patrimoni, el Museu d’Arqueolo-
gia de Catalunya manté el programa «La Ruta dels Ibers» amb més de 25 poblats 
ibèrics adherits, la majoria de titularitat municipal. Aquest programa està objecti-
vament infradotat per atendre les necessitats de divulgació i senyalització d’aquest 
patrimoni.

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. Elaborar, a partir de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, un 

catàleg específic dels jaciments ibèrics de Catalunya, amb una anàlisi de l’estat de 
conservació dels poblats més importants, el que es determini les mesures a adoptar 
a curt, a mig i a llarg termini en matèria de conservació, senyalització i seguretat.

2. Retolar i senyalitzar, amb plafons informatius, els principals poblats ibèrics 
visitables.

3. Protegir, amb la figura legal de protecció Espais de Protecció Arqueològica, 
els poblats ibèrics que no hagin estat prèviament declarats com a BCIL o BCIN.

4. Establir un protocol de vigilància i control dels assentaments ibèrics més vul-
nerables amb els cossos de Mossos d’Esquadra i Agents Rurals. Cercar la implicació 
dels serveis de seguretat ciutadana dels municipis que en tinguin.

5. Reforçar la «Ruta dels Ibers» que impulsa el Museu d’Arqueologia de Catalu-
nya amb les dotacions de recursos humans i econòmics necessàries, tot impulsant 
també mecanismes de cooperació entre els municipis integrants. Impulsar des de la 
esmentada ruta un pla de projecció per tal d’incrementar la visita dels centres esco-
lars i de la ciutadania en general als diferents assentaments, principalment adreçat 
als públics de proximitat dels mateixos jaciments.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rocio Garcia Pérez, Oscar Aparicio Pedrosa, 

diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la violència masclista que pateixen les 
dones amb discapacitat
250-00392/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 22234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

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

Avançar, Gemma Lienas Massot, 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 les violències masclistes que 
pateixen les dones amb discapacitats, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Igualtat i Feminismes, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Informe del Parlament Europeu (2004), sobre la situació de les dones dels 

grups minoritaris de la Unió Europea, mostra com gairebé el 80% de les dones amb 
discapacitat són víctimes de violència i tenen un risc quatre vegades més gran que la 
resta de dones de patir violència sexual. L’estudi de la Universitat Oberta de Catalu-
nya, fet conjuntament amb l’Associació de Dones no Estàndards recull aquesta dada.

A més, segons informes recents de l’organització de les Nacions Unides 
(ONU, 2018) s’evidencien de forma clara les dificultats a què han de fer front les 
dones amb discapacitat: les dificultats d’accés a una llar pròpia i adequada, l’accés 
als serveis de salut, a l’educació i la formació professional, al mercat laboral, etc.

Els resultats de la «Macroencuesta de violencia contra la Mujer, 2019» mostren 
com el 20,7% de les dones amb discapacitat acreditada han patit violència física o 
sexual d’alguna parella, enfront del 13,8% de les dones sense discapacitat acredi-
tada. Així mateix, el 40,4% de les dones amb discapacitat acreditada han patit al-
gun tipus de violència en la parella, davant el 31,9% de les dones sense discapacitat 
(20,9% de les dones amb discapacitat enfront del 14,4% de dones que no l’acrediten 
en el cas de la violència exercida per la parella actual, i 52,2% vers el 42,9% en el 
cas de la violència exercida per parelles passades).

En relació a la violència sexual, dins l’àmbit de la parella el 22,1% de les dones 
amb diagnòstic de discapacitat l’han sofert vers el 12,8% de les sense diagnòstic; en 
relació a la violència psicològica, el 32,2% respecte al 27,7%; en relació a la violèn-
cia econòmica dins la parella, el 18,1% respecte a l’11,6% o en relació a la violència 
psicològica i emocional per part d’una parella, el 33,2% respecte al 23,6%.

Segons el mateix estudi, en les dones amb discapacitat acreditada veiem una ma-
jor prevalença en la ingesta de substàncies, com una de les estratègies per fer front 
a les situacions de violència: el 48,7% de les dones amb discapacitat s’han medicat 
per aquesta raó, mentre que entre la població de dones sense aquesta acreditació la 
xifra baixa fins a gairebé la meitat, representant el 24,8%.

A nivell Catalunya, en el darrer Dossier Estadístic de les Violències Masclistes a 
Catalunya de l’Institut Català de les Dones (2019) no es troba cap menció a aquesta 
condició, ni es troben les dades segregades disponibles en relació a les violències 
que pateixen les dones amb diversitat funcional al territori català.

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. Promoure accions de difusió, prevenció i sensibilització sobre la Violència 

masclista en dones amb discapacitats destinades a millorar el coneixement dels seus 
drets i serveis disponibles per atendre-les, així com la confiança en aquests.
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2. Impulsar programes de prevenció de la violència masclista i l’abús contra les 
dones en els centres per a persones amb discapacitats i altres recursos públics des-
tinats a aquesta població.

3. Desenvolupar programes orientats a la reparació emocional de les supervi-
vents.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, diputada, GP PSC-

Units

Proposta de resolució sobre la redacció d’un pla d’inversions per a la 
carretera C-59 entre Sant Feliu de Codines i la carretera C-25
250-00393/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 22235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Mireia Dio-

nisio Calé, 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 redacció d’un Pla d’inversions per la C-59 entre 
Sant Feliu de Codines i Moià, i de Moià fins a la C-25, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La C-59, entre Sant Feliu de Codines i Moià, i de Moià fins a la C-25, és una de 

les carreteres de Catalunya amb més risc d’accident greu o mortal, tal i com constata 
l’EuroRAP 2019, que també ho assenyalava el 2014 i 2015.

Molts trams de la carretera C-59 no compleixen la normativa de seguretat de dis-
seny de la xarxa viària.

El Consell Comarcal del Moianès, també diversos ajuntaments del Vallès Oriental 
i del Moianès com a usuaris i usuàries de la C-59, han lliurat al Departament de Polí-
tiques Digitals un document on s’hi detallen les deficiències de la C-59 detectades per 
ells, en els següents àmbits: amplada de la calçada insuficient, ferm en molt mal estat, 
problemàtica amb la fauna, interseccions perilloses, barreres de seguretat i abalisa-
ment deficients, corbes perilloses o amb mala visibilitat, travesseres urbanes poc ama-
bles, senyalització deficient i altres. Atès que la Generalitat de Catalunya té previst 
invertir a la carretera 5,6 M€, però es constata que son clarament insuficient per donar 
una solució definitiva a la seguretat i a una mobilitat confortable i eficaç de la C-59.

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 redactar en el termini màxim de sis 

mesos un pla d’inversió de la C-59 des de Sant Feliu de Codines fins al seu entron-
cament amb la C-25 (eix transversal) per garantir que es resolguin totes les proble-
màtiques amb una previsió temporal en el temps i que ja es puguin contemplar en 
els propers pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Mireia Dionisio Calé, 

diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre les millores a la carretera C-59 entre 
Sant Feliu de Codines i Mollet del Vallès
250-00394/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 22236 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Mireia Dio-

nisio Calé, 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 les millores a la C-59 entre Sant Feliu de Codines i 
Mollet del Vallès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques 
Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La C-59, és una de les carreteres de Catalunya amb més risc d’accident greu o 

mortal, ho constata l’EuroRAP 2019, que també ho assenyalava el 2014 i 2015.
També és una de les carreteres amb més usuaris de les comarques del Moianès 

i del Vallès Oriental per desplaçar-se a les comarques metropolitanes i els seus po-
lígons industrials, tot i les millores realitzades en la darrera dècada, s’han mostrat 
insuficients per solucionar els problemes de mobilitat i de congestió.

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. Fer millores de seguretat, senyalització i il·luminació al tram de la C-59 entre 

Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines vist el risc de perillositat d’aquest tram.
2. Replantejar i millorar l’accés perillós al barri de Can Valls a Caldes de Mont-

bui així com a l’accés sud del municipi, per tal d’incrementar la seguretat i reduir 
la gran sinistralitat que es produeix en aquests punts del traçat. Construir un accés 
segur d’entrada i sortida a l’alçada del barri de Torre Negrell, i en aquest mateix 
punt fer un accés segur a la parada d’autobús mitjançant un semàfor a demanda per 
a vianants.

3. La creació d’un carril BUS-BAO per a vehicles de transport públic i privats 
ECO i també amb alta ocupació així com la construcció d’un vial segregat per a 
vehicles de mobilitat personal (VMP) entre Caldes de Montbui i Mollet del Vallès.

4. Impulsar la variant sud a la C-1413 entre Sentmenat i Caldes de Montbui (pro-
jecte redactat l’any 2006) per evitar el pas intern de camions i vehicles pesants, així 
com intentar evitar al màxim el trànsit possible per l’interior de la nostra vil·la, inte-
grant-la amb la C-59 de forma planificada.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Mireia Dionisio Calé, 

diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la inclusió en el calendari de 
commemoracions oficials de la Generalitat del cinquantè aniversari 
de la fundació de la Unió Militar Democràtica
250-00395/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 22237 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

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 per la inclusió al calendari de commemoracions oficials de la 
Generalitat del 50è aniversari de la fundació de la UMD, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Unió Militar Democràtica va ser una organització clandestina d’oposició a la 

dictadura franquista. En tractar-se d’una organització formada per militars i arrela-
da a les Forces Armades, una de les institucions convertides en pilar de la dictadura, 
va ser motiu de gran preocupació pel règim i els seus membres van ser perseguits 
sistemàticament.

Tot i que el moviment comptava amb arrels anteriors, la participació clau dels jo-
ves oficials del Movimento das Forças Armadas en la Revolució dels Clavells, l’abril 
de 1974, a Portugal, va actuar de catalitzador i va produir la intensificació dels con-
tactes que va conduir a la fundació de la Unió Militar Democràtica.

La reunió fundacional d’aquesta organització va tenir lloc el dia 1 de setembre 
de 1974, a Barcelona. En aquesta reunió es propugnaren els següents objectius de 
la UMD: 

– La convocatòria d’una assemblea constituent que elaboraria una Constitució 
homologable a la de la resta de països occidentals europeus.

– El restabliment de les llibertats democràtiques i dels drets humans.
– La lluita contra la corrupció.
– La promulgació de reformes socioeconòmiques per la millora de les condicions 

de vida.
– La reforma de la Justícia Militar.
– La reforma de la Llei del Servei Militar.
– La reorganització dels tres exèrcits.
Malgrat que l’organització com a tal va tenir una vida breu (es va dissoldre el 

26 de juny de 1977, després de les eleccions generals del 15 de juny d’aquell mateix 
any), la contribució dels seus membres i simpatitzants a l’establiment d’un sistema 
democràtic va anar més enllà del moment de la dissolució, i no va ser ni molt menys 
insignificant el paper d’oficials propers a l’ideari de la UMD en el fracàs de les 
temptatives colpistes dels primers compassos de la democràcia actual.

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 incloure, en el seu calendari de 

commemoracions oficials per l’any 2024, el 50è aniversari de la fundació de la Unió 
Militar Democràtica, que va tenir lloc a Barcelona el dia 1 de setembre de 1974

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, Ferran Pedret i Santos, 

diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’Ajut Oficial al Desenvolupament
250-00396/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 22238 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, David Pérez Ibáñez, 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 l’Ajuda Oficial al Desenvolupament, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2019 el Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament 

d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, es va comprometre pú-
blicament a assolir els següents objectius: 

a) Arribar a la fita del 2030 amb el 0,7% dels ingressos corrents no condicionats 
de la Generalitat de Catalunya dedicat a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament, incor-
porant el compromís al Pla d’Acció Exterior i a l’Acord Nacional dels ODS.

b) Incrementar 20,8M€ el pressupost en cadascun dels anys del Pla Director de 
Cooperació al Desenvolupament 2019-2022. Arribar a la fita del 0,33% dels ingres-
sos corrents no condicionats de la Generalitat de Catalunya dedicat a l’Ajuda Oficial 
al Desenvolupament, en el citat període.

c) Dedicar el 50% d’aquesta Ajuda Oficial al Desenvolupament a la modalitat 
bilateral a iniciativa d’altres actors.

El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2019-2022, aprovat poc des-
prés d’anunciats els compromisos anteriors, els recollia a la seva pàgina 25.

No obstant això, el Govern de la Generalitat no ha donat compliment a aquests 
compromisos, desatenent-los des del mateix moment d’adquirir-los.

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. Donar compliment al compromís d’assolir la fita de destinar, l’any 2022, un 

0,33% dels ingressos corrents no condicionats de la Generalitat de Catalunya dedi-
cat a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament.

2. En relació al primer punt, fer-ho, preferentment, mitjançant les aportacions a 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, no dispersant els recursos 
entre els Departaments per a la cooperació directa des d’aquests.

3. Dedicar el 50% d’aquesta Ajuda Oficial al Desenvolupament a la modalitat 
bilateral a iniciativa d’altres actors no institucionals.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; David Pérez Ibáñez, Ferran Pedret i Santos, 

diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’increment de mossos d’esquadra a 
l’àrea bàsica policial de Valls
250-00397/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 22297 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, Rosa Ma-

ria Ibarra Ollé, 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 l’increment del nombre d’efectius de Mos-
sos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial de Valls, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
La seguretat és un requisit imprescindible per al lliure exercici dels drets de ciu-

tadania i el compliment dels seus deures. La ciutadania no només té dret a viure en 
entorns segurs, sinó que també té el dret a percebre’ls com a tal. En aquest sentit, 
l’Administració té responsabilitat en els dos àmbits: ha de garantir entorns segurs 
però també ha de garantir que aquest siguin percebuts com a segurs.

Fa temps que a Valls (Alt Camp) s’arrosseguen problemes de seguretat, i en els 
últims mesos s’han intensificat, arribant a situacions preocupants en els últims dies.

Tot i que aquests fets es produeixen a diferents indrets de la ciutat, tenen una 
major incidència al Centre Històric, cosa que no ajuda a la regeneració urbana, a la 
convivència i a la tranquil·litat dels seus veïns i veïnes. Però també es produeixen 
problemes en d’altres indrets.

Uns fets que no només laminen objectivament la seguretat, sinó que també con-
tribueixen a generar una percepció preocupant d’inseguretat que acaba condicionant 
la qualitat de vida de la ciutadania.

L’Àrea Bàsica Policial de Mossos d’Esquadra de Valls dona servei a tot l’Alt 
Camp, raó per la qual necessita incrementar el nombre d’efectius policials.

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 incrementar, de forma urgent, el 

nombre d’efectius de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial de Valls, aprofitant 
la incorporació de nous membres del Cos de Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Rosa Maria Ibarra  

Ollé, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el compliment de les mesures de gènere 
de l’Acord de pau entre el Govern Nacional de Colòmbia i les Forces 
Armades Revolucionàries de Colòmbia - Exèrcit del Poble
250-00398/13

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

Reg. 22302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.11.2021

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu 
adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció a favor del compliment de les mesures de gènere de l’Acord de Pau entre el Go-
vern Nacional de Colòmbia i les extintes FARC-EP, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes, amb el text següent: 

Exposició de motius
Després de gairebé cinc anys de la signatura de l’Acord de Pau entre el Govern 

Nacional de Colòmbia i les extintes FARC-EP i, malgrat la pressió social que han 
exercit les dones, el moviment de dones i les organitzacions de la societat civil, 
l’Acord de Pau i les 122 mesures de gènere establertes en aquest, s’han implementat 
parcialment. Avui persisteix a Colòmbia un panorama de desacceleració davant de 
la implementació, atesa la no manifesta voluntat política del Govern per destinar re-
cursos per avançar en les mesures de gènere.

Aquesta desacceleració manté les condicions precàries en què viuen les dones a 
Colòmbia, fent que la pau territorial segueixi sent esquiva en temes com: l’accés de 
les dones a la terra; els drets socials, econòmics i culturals de les dones rurals; la 
participació política de les dones per a l’ampliació de la democràcia; la seguretat i 
protecció per a la tasca de les líders i defensores de drets humans; i els drets de les 
víctimes, especialment, de violència sexual.

Un exemple d’això és l’incompliment dels compromisos en salut contemplats al 
punt 1. Reforma Rural Integral. A causa del retard en aquesta matèria, les dones 
víctimes de violència sexual que viuen en zones rurals no compten amb serveis de 
salut especialitzats, accés a serveis de salut sexual i reproductiva, ni els serveis en 
salut requerits per atendre les afectacions psicosocials i emocionals derivades de la 
violència sexual.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Remarca la necessitat d’implementar les mesures de gènere de l’Acord de Pau 

com una oportunitat històrica per a l’avenç i la materialització dels drets de les do-
nes i les víctimes. Especialment, les detallades a l’Auto 092 de la Corte Constitucio-
nal colombiana sobre «Adopción de medidas para la protección a mujeres víctimes 
del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado»

2. Fa una crida a destinar els recursos necessaris per garantir que la implemen-
tació de les mesures de gènere sigui efectiva i conforme s’han establert a l’Acord de 
Pau i a la llei; així com que sigui adequada als enfocaments de gènere, diferencial 
i ètnic acordats.
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3. Reconeix i dóna suport al treball de lideresses i defensores del Drets Humans 
que treballen en els territoris, abans i després dels Acords de Pau, i que moltes ve-
gades son víctimes invisibles.

4. Insta a seguir avançant en la implementació del Sistema Integral de Verdad, 
Justícia, Reparación y No Repetición com a mesura de protecció a les vides de lide-
resses i defensores de Drets Humans.

5. Considera que el Govern de Colòmbia, actual i futur, ha de posar tota la seva 
voluntat per implementar el punt 1 del Acord, Reforma Rural Integral, que ara és un 
dels mes endarrerits i condiciona totalment tots els altres punts. Aquest punt inclou 
també els drets a la salut, l’educació i l’ocupació.

6. Insta a avançar en el Pla d’Acció de la resolució 1325, aprovada pel Consell de 
Seguretat de Nacions Unides l’any 2000, sobre les dones, la pau i la seguretat, amb 
la participació del moviment social de dones.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mòni-

ca Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; portaveus. 
Susanna Segovia Sánchez, GP ECP, portaveu adjunta 

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2021, sobre 
l’Institut Català d’Energia, corresponent a l’exercici del 2018
256-00011/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 21922 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 23.11.2021

L’Informe de fiscalització 20/2021, sobre l’Institut Català d’Energia, correspo-
nent a l’exercici del 2018 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició 
electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 30.11.2021 al 15.12.2021).
Finiment del termini: 16.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.11.2021.

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/230314668.pdf
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre 
l’assetjament escolar i el ciberassetjament
251-00003/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP ECP

Reg. 21782 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que esta-

bleix l’article 55 del Reglament del Parlament, proposen la creació, dins la Comissió 
d’Educació, del grup de treball següent: 

Denominació
Grup de treball sobre l’assetjament escolar i el ciberassetjament

Objecte
L’assetjament escolar és una forma de violència entre iguals que té importants 

conseqüències per la societat en el seu conjunt. Més enllà dels danys i riscos físics 
a vegades patits per nens i nenes, també existeixen conseqüències psicològiques que 
poden ser molt greus: angoixa i depressió, soledat, abandonament escolar, absentis-
me per por a anar a l’escola o institut i, en els pitjors dels casos, el suïcidi. El cibe-
rassetjament, al seu torn, implica l’ús dels mitjans digitals amb la intenció d’assetjar 
psicològicament a tercers.

A Espanya, prop del 17% d’alumnat de 15 anys ha patit assetjament escolar, se-
gons recull l’informe PISA 2018 de l’OCDE. I segons l’informe «Jo a això no jugo» 
de Save the Children, 1 de cada 10 estudiants considera que ha sofert assetjament i 
el 7% considera que ha sofert ciberassetjament. Els col·lectius més vulnerables se-
gons aquest informe són les noies i els més joves. Les noies es veuen exposades a 
més situacions tant d’assetjament com de ciberassetjament; i també trobem més ca-
sos d’assetjament entre els estudiants de primer cicle de l’ESO que de segon cicle.

Dades dels Mossos d’Esquadra mostren com entre 2019 i el 30 de setembre de 2021 
s’han instruït 332 casos per assetjament escolar. No obstant, aquesta dada no reflexa la 
realitat d’aquest fenomen donat que aquests casos corresponen únicament als denun-
ciats. Les denúncies van generar 529 fets delictius; sent els delictes més habituals les 
lesions, les amenaces i l’assetjament. La majoria d’aquests casos van iniciar-se a l’en-
torn escolar i van comportar un total de 599 persones denunciades i dues detingudes 
per lesions i tocaments a un menor d’11 anys. El 63,6% dels autors van ser homes.

El maig de 2021 es va produir el suïcidi d’una noia que estudiava a l’escola Jesús, 
María i Josep, mes coneguda com a Pare Manyanet, del districte de Sant Andreu a la 
ciutat de Barcelona, un cas molt mediàtic, on els pares de la noia afirmen que el suïcidi 
va obeir a un cas d’assetjament en el qual l’escola, que ha comunicat 8 denúncies per as-
setjament en 4 anys, presumptament no hauria actuat ni detectat el cas a temps. Aquest 
cas s’ha denunciat al Síndic de Greuges, el qual l’està estudiant; i també està sent inves-
tigat pels Mossos d’Esquadra arran de la denúncia interposada pels progenitors.

En una resposta a una pregunta parlamentària, el Conseller d’Educació va reconèi-
xer que el Departament d’Educació ha obert un expedient informatiu per a la recollida 
d’informació i valoració del cas, que la Inspecció d’Educació i els tècnics del Consorci 
d’Educació de Barcelona i dels Serveis Educatius han elaborat un Pla d’actuació que 
recull les línies d’actuació, els terminis, els responsables i els indicadors de seguiment 
dels aspectes que s’han identificat com a prioritaris i necessaris, i que ha previst una 
actuació amb una unitat externa que treballarà de manera coordinada amb la Ins-
pecció d’Educació, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Equip d’Assessorament 
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Psicopedagògic de Sant Andreu per millorar les estratègies de promoció de la convi-
vència, de prevenció de qualsevol tipus de violència, i de foment de les competències 
emocionals de l’alumnat, a banda d’assessorar a tot l’equip docent del centre.

No obstant, i donat que cada any es produeixen morts de menors relacionades 
amb casos d’assetjament, considerem prioritari treballar i estudiar en profunditat els 
protocols existents, la seva implementació i coneixement, la tasca dels docents i per-
sonal educatiu en la seva detecció i intervenció, la formació específica que reben (si 
és que en reben) per fer-ho, la conscienciació de l’alumnat i les famílies, així com la 
responsabilitat dels centres educatius, entre d’altres, per aturar aquesta xacra.

Composició
El grup de treball es compon de representants de cadascun dels grups parlamen-

taris, així com de persones expertes de l’àmbit pedagògic, psicològic i psiquiàtric, o 
representants de les famílies afectades, a banda de membres del govern o del Síndic 
de Greuges que podran comparèixer, per designació dels grups parlamentaris.

Termini de lliurament de l’informe o de les conclusions
El grup de treball podrà sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb l’ar-

ticle 49 del Reglament del Parlament.

Mètode de funcionament
Lliurament de la proposta i els resultats al cap de sis mesos a comptar des de la 

seva constitució.

Resultat
Informe amb la proposta objecte del grup de treball amb les corresponents re-

comanacions i conclusions. Així com també amb les propostes d’iniciatives parla-
mentàries, si s’escauen.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el compliment de la sentència del 
Tribunal Suprem en matèria de política lingüística als centres 
educatius
300-00077/13

PRESENTACIÓ: G MIXT

Reg. 23052 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.11.2021

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

el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la In-
terpel·lació al Govern sobre el compliment de la sentència del Tribunal Suprem en 
matèria de política lingüística als centres educatius, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 30 de novembres, 1 i 2 de desembre, 
amb el text següent: 

– Sobre el compliment de la sentència del Tribunal Suprem en matèria de política 
lingüística als centres educatius.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu G Mixt
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Interpel·lació al Govern sobre els reptes per a la modernització i la 
transformació de la indústria
300-00078/13

PRESENTACIÓ: JOAN CARLES GALLEGO I HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 23216 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.11.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Po-

dem, 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 reptes per a la modernització i la 
transformació de la indústria catalana, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 30 de novembre, 1 i 2 de desembre de 2021, amb el 
text següent: 

– Sobre els reptes per a la modernització i la transformació de la indústria cata-
lana.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat GP ECP

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya que estableix que almenys el 25% 
de les classes dels centres educatius s’han d’impartir en castellà
300-00079/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 23217 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.11.2021

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 l’aplicació de la sentència, ja ferma, del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya que estableix que almenys un 25% de les classes de 
l’ensenyament infantil, primari i secundari, públic i concertat, han d’impartir-se en 
castellà, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
30 de novembre i 1 i 2 de desembre, amb el text següent: 

– Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de la sentència, ja ferma, del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya que estableix que almenys un 25% de les classes 
de l’ensenyament infantil, primari i secundari, públic i concertat, han d’impartir-se 
en castellà.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs
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Interpel·lació al Govern sobre el model escolar i la immersió 
lingüística
300-00080/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 23222 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.11.2021

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Carles Riera Albert, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenten 
la Interpel·lació al Govern sobre model escolar i la immersió lingüística, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 30 de novembre i 1i 
2 de desembre de 2021, amb el text següent: 

– Sobre el model escolar i la immersió lingüística.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP-NCG

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de turisme
300-00081/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23223 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.11.2021

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 de turisme del Go-
vern, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 30 
de novembre, 1 i 2 de desembre de 2021, amb el text següent: 

– Sobre les polítiques de turisme del Govern.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre l’enfortiment i la transformació del 
sistema sanitari
300-00082/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23224 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.11.2021

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 l’enfortiment i transformació del 
sistema sanitari català, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 30 de novembre, 1 i 2 de desembre de 2021, amb el text següent: 

– Sobre l’enfortiment i transformació del sistema sanitari català.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units



BOPC 171
29 de novembre de 2021

3.20. Interpel·lacions 41 

Interpel·lació al Govern sobre els drets laborals
300-00083/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 23228 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.11.2021

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 drets laborals, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 30 de novembre i 1 i 2 de desembre, 
amb el text següent: 

– Sobre drets laborals.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre les accions amb relació als nous 
àmbits de violències masclistes que recull la Llei 17/2020, de 
modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista
300-00084/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 23229 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.11.2021

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 les accions que està duent a terme el Govern 
en relació als nous àmbits de violències masclistes recollits per la Llei 17/2020, de 
22 de desembre, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els pro-
pers dies 30 de novembre i 1 i 2 de desembre, amb el text següent: 

– Sobre les accions que està duent a terme el Govern en relació als nous àmbits 
de violències masclistes recollides per la Llei 17/2020, de 22 de desembre. 

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre la preservació de drets en el marc de 
les institucions europees
300-00085/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 23230 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.11.2021

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 la preservació de drets en el marc de les 
institucions europees, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 30 de novembre, 1 i 2 de desembre de 2021, amb el text següent: 

Fascicle segon
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– Sobre la preservació de drets en el marc de les institucions europees.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre la desindustrialització de Catalunya
300-00086/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 23233 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.11.2021

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

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 la desindustrialització en Catalunya, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 30 de novembre, 
1 i 2 de desembre, amb el text següent: 

– Sobre la desindustrialització de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu GP VOX

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2021, sobre 
el Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Barcelona, 
corresponent a l’exercici del 2017
258-00009/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 21921 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 23.11.2021

L’Informe de fiscalització 19/2021, sobre el Pla estratègic de subvencions de la 
Diputació de Barcelona, corresponent a l’exercici del 2017 pot ésser consultat a l’Ar-
xiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 30.11.2021 al 22.12.2021).
Finiment del termini: 23.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.11.2021.

https://intranet.parlament.cat/document/publicacions/230314667.pdf


BOPC 171
29 de novembre de 2021

4.50.01. Compliment de resolucions 43 

4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 15/XIV, sobre la renovació de 
l’acord amb els municipis per a reduir les ràtios d’alumnes per grup 
als centres educatius
290-00006/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 22093 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 15/XIV del Parla-
ment de Catalunya, sobre la renovació de l’acord amb els municipis per a reduir les 
ràtios d’alumnes per grup als centres educatius (tram. 290-00006/13), us informo 
del següent:

En primer lloc, en relació al compliment de l’apartat a), s’informa que el Depar-
tament d’Educació, en aplicació del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la progra-
mació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei 
d’Educació de Catalunya, ha dissenyat l’oferta educativa mantenint al màxim l’ofer-
ta del número de grups i aplicant reduccions en la capacitat i les ràtios de l’oferta 
de diferents zones educatives –tant en centres públics, com en centres concertats. 
D’aquesta manera es pretén evitar l’excés de vacants, reduir la segregació i millorar 
la qualitat educativa.

Per al curs 2021-2022, s’han aplicat reduccions de capacitat en 651 centres per 
aconseguir una distribució equitativa de l’alumnat i disposar de vacants suficients 
per fer una distribució adequada de la matrícula viva en una mateixa zona educati-
va. S’ha aplicat una reducció de capacitat de les places de preinscripció a un total de 
1.038 centres –d’un total de 2.265 centres participants en la preinscripció.

Aquesta mesura s’aplicarà en tots aquells municipis que la programació de l’ofer-
ta ho permeti –aquells que disposin de llocs/places escolars suficients per reduir les 
ràtios per unitat– i s’acordi en les respectives taules locals de planificació.

En segon lloc, pel que fa al compliment del punt b) i d’acord també a l’establert 
al Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del pro-
cediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, el Depar-
tament d’Educació ha donat instruccions per a l’admissió d’alumnat durant el curs 
(matrícula viva) a tots els actors (oficines municipals d’escolarització, comissions de 
garanties d’admissió, EAPS, Inspecció) mitjançant el document Orientacions per 
a la millora de la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals en el pro-
cediment d’admissió d’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya per 
al curs 2021-2022. Aquest document preveu, entre d’altres mesures, les següents:

– El control des de les comissions de garanties d’admissió dels supòsits en què 
s’atendran les sol·licituds d’escolarització presentades amb posterioritat a l’inici del 
curs, a fi de detectar l’alumnat amb necessitats educatives específiques i poder-ne 
fer una distribució equilibrada; – Els llocs escolars per a l’alumnat a escolaritzar 
fora del període ordinari de preinscripció, assignats per les comissions de garanties 
d’admissió amb criteris de distribució equilibrada. Això permet assignar alumnat 
d’incorporació tardana als centres amb menor proporció d’alumnat amb necessitats 
educatives específiques de tipus socioeconòmic de la zona educativa respectiva –fins 
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i tot en el cas que calgui acordar un increment de ràtio en centres més demandats i 
amb menor proporció d’alumnat NEE. Per tant, es tracta de distribuir la matrícula 
viva en funció de la complexitat dels centres i no de les vacants disponibles.

– En relació amb els grups d’I3 i 1r d’ESO, les oficines municipals d’escolaritza-
ció i les comissions de garanties d’admissió orienten les famílies tenint en compte la 
relació de centres en els quals no s’han ocupat les places reservades a alumnat amb 
necessitats educatives específiques durant la preinscripció i finalment s’han ocu-
pat per alumnat sense aquestes necessitats. Això permet prioritzar la matriculació 
d’alumnat NEE en aquests centres.

Per últim, en relació al compliment de l’apartat c), s’informa que els criteris de 
càlcul de plantilles s’han mantingut i consolidat per al curs 2021-2022. Aquest curs 
escolar s’han mantingut els 8.200 reforços extraordinaris que es van incorporar el 
curs passat per donar resposta a la pandèmia i s’han incorporat 1.200 nous profes-
sionals per donar resposta a necessitats d’escolarització. D’aquesta manera, s’actua 
sobre les ràtios, sobre l’increment de grups d’escolarització a l’ESO i s’han incre-
mentat els recursos per a l’escola inclusiva.

El Departament d’Educació té molt present la necessitat de mantenir i reforçar 
la plantilla docent, així com el personal de suport per garantir l’atenció adient de 
l’alumnat als centres educatius. Per aquest motiu, pel curs 2021-2022 s’ha prorrogat 
el servei de monitors escolaritzats en centres educatius dependents del Departament 
d’Educació. Aquest servei dona suport a l’alumnat amb necessitats educatives es-
pecials associades a l’autonomia i a la regulació de la conducta, i a l’alumnat amb 
necessitats de salut i/o discapacitat física, associats amb problemes de mobilitat o 
autonomia executiva.

Barcelona, 17 de novembre de 2021
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 16/XIV, sobre la valoració 
de situacions socioeconòmiques sobrevingudes per a la concessió 
d’ajuts de menjador escolar
290-00007/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 22094 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 16/XIV, sobre la 
valoració de situacions socioeconòmiques sobrevingudes per a la concessió d’ajuts 
de menjador escolar (tram. 290-00007/13), us informo del següent:

En primer lloc, pel que fa al compliment dels punts a) i la primera part del b), 
relatius als mecanismes de revisió permanent dels criteris de renda per a la conces-
sió d’ajuts de menjador escolar, s’informa que els consells comarcals convoquen 
els ajuts individuals de menjador en el marc d’uns criteris emesos pel Departament 
d’Educació.

En compliment de l’establert a la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergèn-
cia social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta 
institucional, el mecanisme de revisió del criteri de renda ja està acordat amb els 
consells comarcals i es fixa anualment per a ser aplicat a tots els sol·licitants d’ajut 
durant el curs vigent.
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La creació d’un mecanisme de «revisió permanent», és a dir, variable durant el 
curs, és inviable, ja que això generaria situacions d’inequitat dins un mateix curs.

Els criteris actuals ja preveuen la cobertura de situacions sobrevingudes, tant si 
deriven de variacions significatives en la seva situació sociofamiliar com econòmi-
ca. Així doncs, durant el curs escolar es preveu l’admissió de sol·licituds sobrevin-
gudes, que són estudiades d’acord amb els fets que els sol·licitants puguin exposar i 
acreditar documentalment –tant documentació econòmica com d’altre tipus– per tal 
de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

En aquest sentit, es consideren sol·licituds sobrevingudes aquelles que:
– Siguin presentades fora del termini establert en la convocatòria o bé; 
– Que durant el curs les unitats familiars al·leguin que han patit variacions signi-

ficatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica.
Així doncs, cal sol·licitar l’admissió o revisió de la situació inicial del seu expe-

dient, quan concorrin alguna de les següents situacions:
– Nova matrícula; 
– Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials; 
– Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada 

per causa de força major i degudament justificada.
Per tant, les situacions sobrevingudes són tractades cas per cas, de forma flexible 

i ajustada especialment al context de cada família.
En segon lloc i en relació al compliment de la darrera part de l’apartat b), relativa 

a l’aprovació d’una partida addicional, és important destacar que la partida d’ajuts 
de menjador és una partida oberta, que permet assumir totes les sol·licituds que es 
presentin i que compleixin l’establert a les convocatòries.

Barcelona, 17 de novembre de 2021
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 18/XIV, sobre el millorament 
de les instal·lacions de l’Escola Mossèn Albert Vives, de la Seu 
d’Urgell
290-00009/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 22095 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 18/XIV, sobre el 
millorament de les instal·lacions de l’Escola Mossèn Albert Vives, de la Seu d’Urgell 
(tram. 290-00009/13), us informo del següent:

En relació al compliment del punt a), relatiu a la revisió i actualització del pro-
jecte de reforma integral de l’Escola Mossèn Albert Vives i a la reserva d’una parti-
da pressupostària per tal de realitzar aquestes obres, s’informa que no consta ni ha 
constat mai cap projecte de reforma integral de l’Escola Mossèn Albert Vives, de 
la Seu d’Urgell.

L’any 2007 es va realitzar un estudi de viabilitat, que plantejava les possibles 
solucions arquitectòniques per cobrir les necessitats sorgides del deteriorament de 
l’edifici i els seus elements, però que no incloïa cap projecte constructiu.

Així doncs, resulta innecessari fer la reserva de crèdit pressupostari per a la rea-
lització d’una obra inexistent durant el proper exercici pressupostari.
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Actualment, l’obra prioritària és la substitució del sistema de calefacció, calderes 
incloses. Aquesta obra està previst realitzar-la mitjançant conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Pel que fa al compliment de l’apartat b), relatiu a la instal·lació d’un ascensor al 
centre en qüestió, s’informa que aquesta obra ja estava prevista en futures actuacions 
d’obres RAM. Així doncs, els Serveis Territorials del Departament d’Educació l’han 
inclòs en la relació d’obres de millora per supressió de barreres arquitectòniques dels 
propers dos cursos.

Barcelona, 17 de novembre de 2021
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 19/XIV, sobre el canvi 
d’emplaçament de l’Institut Bages Sud, de Castellbell i el Vilar, 
i l’Institut Cardener, de Sant Joan de Vilatorrada
290-00010/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 22096 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 19/XIV, sobre 
el canvi d’emplaçament de l’Institut Bages Sud, de Castellbell i el Vilar, i l’Institut 
Cardener, de Sant Joan de Vilatorrada (tram. 290-00010/13), us informo del següent:

En primer lloc i tenint en compte l’apartat a), que insta al Govern a mantenir la 
col·laboració i l’assessoria municipal en el procés de cessió dels terrenys per l’Institut 
Bages Sud i l’Institut Cardener durant l’any 2021, s’informa que els Serveis Territo-
rials d’Educació a la Catalunya Central estan col·laborant i seguiran fent-ho amb els 
Ajuntaments de Castellbell i el Vilar i de Sant Joan de Vilatorrada (Bages). S’han 
mantingut diverses reunions i visites per a la construcció dels nous instituts, el detall 
de les quals s’adjunta a continuació:

Amb l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada s’han mantingut les següents tro-
bades:

– Reunions entre l’Ajuntament, la direcció del centre educatiu i la direcció dels 
Serveis Territorials a la Catalunya Central, a la seu dels STCC (en dates 18/07/2016, 
30/11/2016, 02/03/2018, 18/01/2021 i 18/10/2021); 

– Visites al municipi amb el director general de Centres públics (en data 
15/02/2017) i amb la directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central (en 
data 26/09/2018).

Amb l’Ajuntament de Castellvell i el Vilar s’han mantingut les següents tro-
bades:

– Reunions entre l’Ajuntament, la direcció del centre i la direcció dels Ser-
veis Territorials a la Catalunya Central, a la seu dels STCC (en dates 27/01/2012, 
27/01/2015, 21/03/2019 i 4/10/2019); 

– Visites amb la directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central (en 
data 10/04/2019).

En segon lloc, en relació al compliment de l’apartat b), s’informa que el Departa-
ment d’Educació compta amb la col·laboració dels ajuntaments i la comunitat educa-
tiva de Castellbell i el Vilar i de Sant Joan de Vilatorrada en la redacció dels projec-
tes de construcció dels edificis. Cal recordar que en qualsevol tramitació ja s’inclou 
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sempre una fase de procés participatiu, de manera que en les noves edificacions ja 
es compta amb totes les persones afectades o interessades.

Barcelona, 17 de novembre de 2021
Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 21/XIV sobre l’estudi de 
distribució de la mobilitat al Maresme amb l’alliberament del peatge 
de l’autopista C-32
290-00012/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 22122 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 21/XIV sobre 
l’estudi de distribució de la mobilitat al Maresme amb l’alliberament del peatge de 
l’autopista C-32 (tram. 290-00012/13), us informo del següent:

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori actual-
ment està acabant de redactar l’Estudi de distribució de la mobilitat al corredor de 
la C-32 al Maresme amb l’alliberament del peatge. Proposta de millores i de recon-
figuració viària.

Aquest estudi s’emmarca en el Pacte per la mobilitat sostenible al Maresme i la 
seva redacció s’ha realitzat de manera concertada amb el territori.

Fins al moment s’han dut a terme més de 20 reunions amb diferents agents del 
territori: 3 reunions de seguiment per cada àmbit del Maresme (Baix, Centre i Alt 
Maresme), Comissionat del Maresme, Diputació de Barcelona i reunions especí-
fiques amb municipis i grups de municipis per tractar aspectes concrets dels seus 
àmbits.

Finalment, el passat dia 27 d’agost de 2021, es va fer la presentació dels princi-
pals resultats d’aquest. La publicació de l’estudi, que s’està redactant de forma con-
junta amb el corredor de la C-33, s’efectuarà en el moment que estigui totalment 
finalitzada.

En qualsevol cas, ja s’estan impulsant la redacció dels projectes i estudis infor-
matius de les principals actuacions concertades durant l’elaboració de l’estudi. La 
redacció d’aquests projectes serà també concertada amb el territori i continuaran 
avançant en la pacificació de la mobilitat urbana i cap a un model viari més segur 
i sostenible.

Barcelona, 17 de novembre de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori
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Control del compliment de la Resolució 23/XIV sobre l’inici dels 
tràmits per a l’execució de l’obra de la variant de Castellgalí
290-00014/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 22245 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 23/XIV sobre 
l’inici dels tràmits per a l’execució de l’obra de la variant de Castellgalí (tram. 290-
00014/13), us informo del següent:

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de la Vi-
cepresidència i de Polítiques Digitals i Territori està impulsant en aquests moments 
l’actualització del projecte constructiu corresponent a la variant de la carretera C-55 
al seu pas per Castellgalí.

En el moment que es disposi de l’actualització del projecte es podrà conèixer 
el seu cost i serà possible, si s’escau, poder fer la dotació econòmica corresponent.

Barcelona, 18 de novembre de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Control del compliment de la Resolució 24/XIV sobre la implantació del 
tercer carril reversible al tram entre Berga i Bagà de la carretera C-16
290-00015/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 22123 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 24/XIV sobre la im-
plantació del tercer carril reversible al tram entre Berga i Bagà de la carretera C-16 
(tram. 290-00015/13), us informo del següent:

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de la Vi-
cepresidència i Polítiques Digitals i Territori continua treballant en la redacció del 
projecte constructiu «Eix del Llobregat. Desdoblament de la C-16, del PK 96,500 
al 102,500. Implantació d’un tercer carril reversible a la C-16, del PK 102,500 al 
117,300. Berga - Bagà», per tal de definir i valorar l’actuació prevista en el projecte 
de traçat, amb l’objectiu de finalitzar la redacció durant el 2022.

Aquesta actuació quedarà dotada econòmicament als pressupostos de la Genera-
litat en funció de les prioritats que s’estableixin.

El projecte constructiu en redacció per a la implantació d’un tercer carril rever-
sible a la C-16 al tram Berga-Bagà també preveu la millora de la connexió amb la 
carretera C-16 de Saldes, Gósol, Vallcebre i altres municipis que no són a l’eix del 
Llobregat.

Barcelona, 17 de novembre de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori
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Control del compliment de la Resolució 26/XIV sobre la revisió del 
Pla director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral 
gironí
290-00017/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 22124 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 26/XIV sobre la 
revisió del Pla director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí 
(tram. 290-00017/13), us informo del següent:

Els criteris interpretatius per aplicar adequadament la normativa del Pla direc-
tor urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles al litoral gironí han estat fixats en 
la resolució que estimava el requeriment formulat per diversos municipis del litoral 
gironí.

Així mateix, les Comissions Territorials d’Urbanisme, en el marc legal de llurs 
competències, compleixen, a petició dels ajuntaments, també funcions interpreta-
tives.

Barcelona, 17 de novembre de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Control del compliment de la Resolució 27/XIV sobre les noves 
convocatòries per a finançar l’adequació de les urbanitzacions 
perquè siguin recepcionades
290-00018/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 22246 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 27/XIV sobre les 
noves convocatòries per a finançar l’adequació de les urbanitzacions perquè siguin 
recepcionades (tram. 290-00018/13), us informo que a data d’avui, estem a resultes 
de l’aprovació dels pressupostos presentats pel Govern de Catalunya.

Barcelona, 18 de novembre de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori
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Control del compliment de la Resolució 28/XIV sobre la línia de tren 
entre Lleida i la Pobla de Segur
290-00019/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 22125 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 28/XIV sobre la 
línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur (tram. 290-00019/13), us informo del 
següent:

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha en-
carregat a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a impulsar la redacció 
de l’estudi de demanda que s’esmenta a la resolució.

En conseqüència, en aquests moments FGC està elaborant aquest estudi.

Barcelona, 17 de novembre de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Control del compliment de la Resolució 34/XIV sobre la reactivació 
del Consell de Governs Locals
290-00025/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 21899 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 34/XIV sobre la 
reactivació del Consell de Governs Locals (tram. 290-00025/13), us informo del 
següent:

Tots els membres nats i tots els membres designats ja tenen a data d’avui la infor-
mació sobre la composició del Consell, la constitució del qual tindrà lloc al Saló de 
Cent de l’Ajuntament de Barcelona abans del dia 22 de desembre de 2021.

Així mateix, una de les funcions del Consell de Governs Locals, un cop consti-
tuït, és marcar les prioritats i els àmbits de treball en el marc de les funcions descri-
tes en el Títol III de la Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Locals.

Aquesta Llei també preveu que en el plenari del Consell hi siguin representats 
l’Ajuntament de Barcelona, les diputacions, els ens locals (a través de les alcaldesses  
i alcaldes), la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Muni-
cipis i, per tant, serà el plenari qui decidirà les línies prioritàries d’actuació.

Barcelona, 11 de novembre de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència
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Control del compliment de la Resolució 35/XIV sobre la imparcialitat 
dels mitjans de comunicació públics
290-00026/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 21919 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i, per tal de donar compliment a la Resolució 35/XIV sobre la 
imparcialitat dels mitjans de comunicació públics (tram. 290-00026/13), us informo 
del següent:

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, de la qual depenen els mitjans 
de comunicació públics de Catalunya, és una entitat de dret públic amb personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar que actua amb plena autonomia funcional 
respecte de l’Administració a la qual resta adscrita. Per tant, és el propi Parlament i 
no el Govern qui exerceix el control sobre aquesta corporació.

Les direccions dels mitjans de comunicació públics, així com la resta dels seus 
professionals, vetllen sempre pel compliment del llibre d’estil i les condicions d’in-
dependència estan garantides pel funcionament de la pròpia organització i pels or-
ganismes de representació corresponents (Consells Professionals d’Informatius i 
Esports, i també pel Consell de Continguts). Els Comitès d’Empresa de TVC i Ca-
talunya Ràdio també vetllen per aquest bon funcionament.

Així mateix, els processos de promoció laboral són públics i transparents i estan 
informats i validats també per la Direcció General de la Funció Pública de la Ge-
neralitat. Es publiquen en els mecanismes interns o externs, segons el cas, els llocs, 
els requeriments i els resultats.

D’altra banda, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya té com una de les seves 
funcions fonamentals garantir l’observança del pluralisme polític, social, religiós, 
lingüístic, cultural i territorial, d’acord amb la lletra b) de l’article 115 de la Llei 
22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. El darrer 
informe del CAC sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio 
confirma la pluralitat dels informatius dels mitjans de comunicació públics, cons-
tatant que els de TV3 van ser els que van recollir més diversitat de veus polítiques 
en el període estudiat. (Informe 86/2021, de 18 de juny, de l’Àrea de Continguts del 
CAC, sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio durant el pe-
ríode setembre-desembre del 2020).

Barcelona, 11 de novembre de 2021
Laura Vilagrà Pons, consellera de la Presidència
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Control del compliment de la Resolució 36/XIV sobre la creació d’una 
planta de bateries elèctriques per a la dinamització del sector de 
l’automoció
290-00027/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 21747 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 36/XIV sobre la 
creació d’una planta de bateries elèctriques per a la dinamització del sector de l’au-
tomoció (tram. 290-00027/13), us informo del següent:

La transició cap a la mobilitat elèctrica és fonamental per assegurar la viabilitat 
a llarg termini del sector de l’automoció a Catalunya, tenint en compte que els ob-
jectius de la UE preveuen una mobilitat totalment descarbonitzada l’any 2050 amb 
un objectiu intermedi d’un 20% de cotxes sense emissions el 2030.

Atesa la producció d’automòbils al conjunt de l’Estat, s’estima que per assolir 
aquest objectius caldrien almenys dues plantes de bateries, amb una producció apro-
ximada de 300.000 unitats anuals cadascuna.

Atès el pes del sector de l’automoció, el Govern és conscient de la importància 
de la implantació d’una planta de bateries a Catalunya i en conseqüència, s’està tre-
ballant intensament amb diversos fabricants als quals se’ls ha ofert les ubicacions 
més idònies. En aquest sentit, és molt important l’aposta del grup Volkswagen per la 
fabricació de vehicles elèctrics a la planta de Seat a Martorell.

Per incrementar les possibilitats d’èxit de l’operació, amb independència de la 
ubicació definitiva de la inversió en un lloc o altre dins de Catalunya, es considera 
que l’estratègia ha de passar per una actuació coordinada de totes les administra-
cions, tenint en compte tot la feina feta fins ara pel Govern de Catalunya. Aquesta 
coordinació i concreció s’hauria de donar especialment en l’àmbit dels ajuts públics 
vinculats als fons europeus.

Fa molts mesos que la Generalitat de Catalunya reclama la governança i la gestió 
dels fons Next Generation EU, un instrument que ha de donar suport a la inversió en 
les transicions ecològica i digital. El Govern de la Generalitat defensa la seva parti-
cipació activa en el disseny i l’execució dels recursos que corresponguin a Catalunya 
i demana a l’executiu estatal que la distribució dels fons NGEU es faci en gran me-
sura a través de convocatòries competitives que permetin seleccionar els projectes 
més innovadors i amb un major retorn a la societat.

El programa Next Generation EU presenta una oportunitat única perquè Catalu-
nya porti a terme les transformacions necessàries per adaptar-se als nous temps i a 
les noves tendències, com ara la transició energètica, la digitalització de les empre-
ses i l’Administració, i la reindustrialització.

Barcelona, 15 de novembre de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball
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Control del compliment de la Resolució 38/XIV sobre l’ajuda a la 
transformació digital del comerç
290-00029/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 21748 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
D’acord amb els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i 

per tal de donar compliment a la Resolució 38/XIV sobre l’ajuda a la transformació 
digital del comerç (tram. 290-00029/13), us informo del següent:

Hem realitzat una sèrie d’actuacions per tal d’executar el Programa per a la trans-
formació digital del comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalu-
nya, i així ajudar a les empreses en el procés de transformació digital, que exposo 
a continuació:

Mitjançant el programa de Suport en el procés de transformació digital de les 
empreses (que forma part de les subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, 
l’artesania i la moda) es van atorgar 582 ajuts per un import de 945.787,66 € (de la 
convocatòria de l’any 2019). L’any 2020 es va optar per prioritzar els fons a actua-
cions de suport al teixit empresarial per pal·liar els efectes de la Covid-19. En la con-
vocatòria de l’any 2021, el programa de Suport en el procés de transformació digital 
de les empreses (que forma part de les subvencions en l’àmbit del comerç, dels ser-
veis, l’artesania i la moda) ha rebut 1573 sol·licituds, i el pressupost destinat a aquest 
programa s’ha incrementat fins arribar als 3.422.306 €.

Està en marxa la primera edició de l’Acceleradora tecnològica de comerç, que és un 
programa que permet a les empreses participants efectuar un salt qualitatiu en la seva 
estratègia digital amb l’assessorament i el coneixement d’un equip reconegut d’experts. 
En aquesta primera edició es troben participant un total de 16 empreses comercials.

L’autodiagnosi TIC per a empreses de comerç i serveis és una eina web que per-
met a les empreses avaluar la seva competitivitat en l’ús de les noves tecnologies. 
S’analitza la estratègia en àmbits com la presència a internet, les xarxes socials, la 
implementació del comerç electrònic online i la digitalització del punt de venda. 
L’empresa rep una valoració genèrica i un seguit de propostes de millora per a cada 
àmbit. De l’1 de gener de 2021 a data d’avui, s’han realitzat un total de 2.966 au-
todiagnosis, i l’any 2019 es van realitzar 2.473 autodiagnosis, i l’any 2020 se’n van 
realitzar 1.049.

També es troba disponible a la web del CCAM un recull de solucions tecnològi-
ques que són d’utilitat per millorar el grau de digitalització de les empreses de comerç, 
artesania i moda, de la qual s’ofereix informació detallada d’un total de 15 eines.

El catàleg d’Apps és una iniciativa per a donar a conèixer l’oferta d’eines per a mòbil 
i fomentar-ne l’ús entre el comerç i els serveis. Es tracta d’un recull de les aplicacions  
per a mòbil més destacades del sector, i s’ofereix informació sobre 19 aplicacions.

També hi ha d’altres accions destacables en l’àmbit de comerç electrònic com el 
treball conjunt amb la Cambra de Comerç de Barcelona en el projecte de transfor-
mació digital de les empreses. Es va desenvolupar un webinar de comerç electrònic i 
s’han realitzat 60 plans de transformació a l’empresa, amb un 41% que són del sector 
comerç. S’ha col·laborat amb Esade en el desenvolupament de l’Esade Retail Forum, 
que es va iniciar el març de 2016 amb l’objectiu de promocionar la innovació i la 
transformació al sector retail. S’ha col·laborat amb Comertia, l’associació catalana de 
l’empresa familiar del Retail, una entitat que agrupa empreses de Retail amb marca 
reconeguda, vocació de creixement i voluntat de compartir informació i experiències.

També informo que en col·laboració amb diverses institucions catalanes s’han 
unit esforços per impulsar iniciatives conjuntes i ajudar a què les pimes i autònoms 
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de Catalunya puguin rebre assessorament, formació i recursos tecnològics gratuïts, 
així com el suport necessari per posar en marxa ràpidament els seus negocis en línia.

El 31 de març del 2020 es va activar l’Oficina des de casa, un banc d’eines di-
gitals per posar a disposició de pimes i autònoms recursos oferts per empreses TIC 
per poder mantenir l’activitat durant la crisi. L’objectiu d’aquest projecte ha estat 
minimitzar l’aturada empresarial arran del confinament i que les persones o entitats 
que necessitaven mantenir la seva activitat ho poguessin fer mitjançant mitjans digi-
tals que permeten treballar a distància de manera segura. Amb aquest objectiu es va 
desenvolupar una pàgina web en què s’han publicat tot un seguit de recursos tecno-
lògics i eines de teletreball ofertes per diferents empreses del sector TIC. En aquest 
entorn s’han publicat 116 recursos tecnològics i el portal ha tingut més de 28.000 
visites des del seu llançament.

El 7 de maig del 2020, en col·laboració amb PIMEC, Consell de Cambres, Fo-
ment del Treball i CECOT es va activar la iniciativa «Dona la volta al teu negoci». 
L’objectiu de la iniciativa és ajudar a que les pimes i autònoms de Catalunya puguin 
accelerar la digitalització dels seus negocis. En aquest sentit s’ha desenvolupat una 
cartera de serveis de digitalització gratuïta (assessorament, formació i implementa-
ció de botigues en línia) que s’ofereixen mitjançant un portal web conjunt i pàgines 
específiques de cada organització col·laboradora. S’han rebut més de 5.300 visites 
al web, 192 empreses han omplert el formulari per sol·licitar informació, 4.100 em-
preses han participat a webinars tecnològics, s’han desenvolupat 250 assessoraments 
tecnològics i s’han creat 14 portals/botigues en línia.

Per últim, una Hackató impulsada en col·laboració amb la Fundació i2cat i més 
de 50 entitats col·laboradores, per tal d’aprofitar la força de les tecnologies digitals i 
el talent de la comunitat TIC catalana per donar resposta a les necessitats de la ciuta-
dania relacionades amb la situació actual de confinament i la següent fase postcon-
finament. Van participar 100 equips amb 300 participants i 60 mentores i mentors. 
Més de 1.000 persones han participat en el procés participatiu, s’han identificat 175 
necessitats i s’han desenvolupat 60 solucions publicades al web (www.hackovid.cat). 
En aquest entorn 24 solucions estaven relacionades amb el comerç electrònic.

Barcelona, 15 de novembre de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Control del compliment de la Resolució 89/XIV, sobre la reparació 
dels habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge al barri de Camp 
Clar, a Tarragona
290-00070/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 21752 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.11.2021

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 89/XIV del Parlament de Catalu-
nya, sobre la reparació dels habitatges de l’Agència Catalana de l’Habitatge al barri 
de Camp Clar, a Tarragona, us informo del següent:

Es constata, que la Proposta de resolució 250-00142/13 que un cop debatuda i 
aprovada amb modificacions es converteix en l’esmentada Resolució 89/XIV, té el 
mateix contingut que la Proposta de resolució 250-01390/12, presentada al Registre 
del Parlament el 3 de juliol de 2020.

http://www.hackovid.cat
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I en aquest sentit, s’informa que les actuacions plantejades a l’acord primer de la 
Resolució 89/XIV (tram.290-00070/13) relatives a reparar, en el termini d’un mes, 
el subministrament de gas als edificis dels números 15, 16, 17, 18, 19 i 20 de la plaça 
de Santa Tecla del barri de Camp Clar, a Tarragona, ja estaven realitzades quan es 
va presentar la Proposta de resolució 250-01390/12, és a dir executades abans del 3 
de juliol de 2020.

Barcelona, 8 de novembre de 2021
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

Control del compliment de la Resolució 91/XIV, sobre l’actualització 
de la informació referent als joves extutelats per la Generalitat
290-00072/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 22239 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.11.2021

A la Mesa de la Comissió
D’acord amb allò que disposa l’article 168 del Reglament del Parlament de Cata- 

lunya i per tal de donar compliment a la Resolució 91/XIV del Parlament de Ca- 
talunya, sobre l’actualització de la informació referent als joves ex tutelats per la Ge-
neralitat, us informo del següent:

Les memòries dels anys 2019 i 2020 de l’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Ex 
tutelats a les que es refereix la lletra b) de la Resolució 91/XIV del Parlament de Ca-
talunya, es troben en aquests moments elaborades i només pendent en el cas de la 
relativa a l’any 2020, de revisió final per a la seva publicació al web. Tant bon punt 
aquesta revisió finalitzi, aproximadament a primers de desembre, es procedirà a la 
seva publicació al web.

Altres documents i informacions d’interès tant per al conjunt de ciutadans i ciu-
tadanes, com per als joves afectats estan ja disponibles a l’Àrea de Suport als Joves 
Tutelats i Ex tutelats (ASJTET) del web del Departament de Drets Socials.

Barcelona, 12 de novembre de 2021
Violant Cervera i Gòdia, consellera de Drets Socials

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 8/XIV, sobre la situació dels 
sectors econòmics
390-00008/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 22131 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.11.2021

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 8/XIV, sobre la situació dels sectors 
econòmics (tram. 390-00008/13), us informo del següent:
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En relació amb l’apartat a), el Departament d’Empresa i Treball està present a 
tots els esdeveniments i reunions rellevants per a les empreses catalanes, des dels de 
caire més protocol·lari, fins aquells que, com les taules de reindustrialització, cer-
quen solucions a problemàtiques concretes per tal de mantenir l’activitat industrial.

En relació amb l’apartat b), el president de la Generalitat de Catalunya va impul-
sar la creació de la taula institucional per debatre sobre el futur de l’Aeroport Josep 
Tarradellas Barcelona - El Prat. El 14 de juny de 2021 aquesta taula institucional es 
va reunir per primer cop amb l’assistència de les alcaldies dels municipis afectats i 
el secretari d’Estat del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. La taula 
institucional per avaluar el projecte d’ampliació de l’aeroport del Prat va acordar la 
creació d’una taula tècnica per avaluar els desacords entre diferents administracions 
sobre el projecte d’AENA. Amb la voluntat de treballar una solució de consens, 
aquesta taula tècnica va realitzar diverses trobades durant el mes de juliol per ava-
luar els informes tècnics d’AENA.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha treballat en tot moment per una so-
lució de consens considerant que cal potenciar l’Aeroport Josep Tarradellas Barce-
lona - El Prat per convertir-lo en un hub intercontinental.

La taula tècnica avaluava les diferents opinions de les institucions i organitza-
cions interessades per tal que la proposta respectés les directives mediambientals, i 
fer-la compatible amb un aeroport que actués com a hub intercontinental.

El 2 d’agost, en una reunió amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda 
Urbana es van acordar diversos compromisos relacionats amb la disposició d’un 
aeroport intercontinental i la connexió amb alta velocitat dels aeroports de Girona 
i Reus, l’aposta per un Sistema Aeroportuari català (que inclogui tots els aeroports 
de Catalunya com Barcelona - El Prat, Girona o Reus), i també el respecte i la inte-
gritat dels espais de la Xarxa Natura 2000. Cal tenir en compte que es parteix d’una 
situació delicada degut a l’estat de fragilitat actual del delta del Llobregat, una ex-
tensa plana que ocupa 98 km2 entre el massís del Garraf i Montjuïc, i que un even-
tual projecte d’ampliació de l’aeroport requeriria una avaluació d’impacte ambiental.

El 8 de setembre de 2021 el govern de l’Estat decideix paralitzar unilateralment 
la inversió per a l’ampliació del Prat, fet que constata que no existia per la seva part 
una voluntat de diàleg i de treballar des del consens. També es demostra així la 
manca de voluntat d’apostar per unes infraestructures que permetin augmentar el 
progrés econòmic de Catalunya i el menysteniment a la necessitat de preservar els 
espais naturals protegits per la Unió Europea.

En relació amb l’apartat d), l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual 
s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la 
solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, es va adreçar a 
determinats sectors d’activitat econòmica previstos, per una banda, al Reial decret 
llei 5/2021, de 12 de març, i d’altres afegits per la Generalitat de Catalunya en ús de 
l’habilitació atorgada, en virtut de la modificació del citat Reial decret efectuada pel 
Reial decret llei 6/2021, de 20 d’abril, pel qual s’adopten mesures complementàries 
de suport a empreses i treballadors i treballadores autònoms afectats per la pandè-
mia de la COVID-19, que permet incloure sectors d’activitat que hagin estat parti-
cularment afectats en l’àmbit del seu territori.

Aquests sectors d’activitat més afectats per la situació generada per la  
COVID-19 es van establir fruit del pacte entre el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya i els agents socials en el marc del Consell del Diàleg Social (CDS), format 
per CCOO, UGT, Foment i Pimec. Com a resultat de l’Acord, el Govern de la Gene-
ralitat va ampliar els sectors d’activitat que es podran acollir a aquesta línia d’ajuts, 
i va passar de 95 sectors a 191, que sumen un total de 189.861 empreses. A aquests 
efectes, el criteri de selecció objectiva dels sectors es va efectuar tenint en compte 
els criteris preceptius del Reial decret 5/2021, de 12 de març, de manera que es va 
determinar auxiliar els sectors amb una afectació mínima del 25% de caiguda/des-
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cens del volum d’operacions anual d’acord amb les dades proporcionades per l’Ins-
titut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Tanmateix, amb l’anàlisi del resultat de les inscripcions prèvies efectuades en 
virtut de l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’ins-
cripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial 
en resposta a la pandèmia de la COVID-19, tràmit que s’ha efectuat amb la finalitat 
de definir amb claredat els termes en els quals s’ha de concedir l’ajut i per tal que 
l’Administració disposi de les dades que siguin rellevants per definir les bases i la 
convocatòria respectiva, es van constatar diverses circumstàncies que aconsellaven 
ampliar els sectors destinataris dels ajuts fent ús de l’habilitació per a l’ampliació 
dels sectors d’activitat que operen a Catalunya per tal de poder beneficiar el màxim 
nombre d’empresaris i d’empreses possible, excepció feta del sector financer i del 
sector públic.

Per una banda, l’existència d’altres sectors d’activitat econòmica que també han 
resultat afectats, als quals s’ha d’oferir la possibilitat d’esdevenir beneficiaris de 
l’ajut i, per una altra, que els requisits per esdevenir beneficiari de l’ajut establerts 
pel Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, són força restrictius i s’ha posat de ma-
nifest la necessitat d’ampliar la destinació dels ajuts a altres destinataris interessats.

La decisió de la inclusió de tots els sectors d’activitat a la segona inscripció, Or-
dre ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia 
dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a 
la pandèmia de la COVID-19, deriva del pacte entre el Govern de la Generalitat de 
Catalunya i els agents socials, en el marc del Consell del Diàleg Social (CDS), for-
mat per CCOO, UGT, Foment i Pimec, motivat en els fets següents: existència de 
subsectors inclosos en sectors d’activitat que han experimentat una caiguda molt re-
llevant en la seva activitat; treballadors i treballadores autònoms (empresaris i pro-
fessionals) i empreses no financeres fortament afectades per la pandèmia que actu-
en en sectors globalment menys afectats, però que estan incloses en les complexes 
cadenes de valor de l’economia que generen efectes indirectes en altres sectors, de 
manera que les restriccions a l’activitat empresarial acaben afectant indirectament 
d’altres àmbits de manera important i sectors econòmics que han estat especialment 
objecte de restriccions fruit de les decisions del Govern de la Generalitat per evitar 
contagis de la COVID-19 en la població i controlar així l’evolució de la pandèmia.

Tenint en compte els motius anteriors, s’ha cregut convenient auxiliar tots els 
sectors d’activitat sempre que compleixin els requisits per ser-ne beneficiaris esta-
blerts en la normativa reguladora d’aquests ajuts. Els sectors d’activitat que poden 
optar a ser beneficiaris d’aquest ajut són, per una part, els nous sectors elegibles 
d’acord amb els criteris exposats, llevat del sector financer –secció K, Activitats fi-
nanceres i d’assegurances– i la secció U, Activitats d’organitzacions i organismes 
extraterritorials. I, per una altra part, també s’inclouen novament els sectors previs-
tos a l’Ordre ECO/127/2021, amb la finalitat de donar l’oportunitat als treballadors i 
treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres

que no van presentar la sol·licitud d’inscripció prèvia amb relació a aquells sec-
tors i per als quals ja ha finit el termini d’inscripció, tot amb l’ànim d’estendre els 
ajuts al màxim nombre d’afectats possible. Aquesta circumstància no afecta les sol-
licituds presentades en el marc de l’Ordre ECO/127/2021, atès que es troben cursant 
la seva convocatòria respectiva, ja que no es tracta d’una ampliació de termini per a 
la presentació de sol·licituds, sinó d’un nou tràmit d’inscripció prèvia per a les per-
sones interessades que no han pogut presentar-se en el tràmit anterior.

En relació amb l’apartat e), des de la Direcció general d’Indústria s’està treba-
llant conjuntament amb els agents econòmics i socials en l’elaboració del nou Pacte 
Nacional per la Indústria per al període 2022-2025. El passat dia 10 de setembre va 
tenir lloc la primera reunió de la Taula del PNI i a partir d’aleshores ja s’ha esta-



BOPC 171
29 de novembre de 2021

4.50.02. Compliment de mocions 58

blert un calendari de reunions temàtiques que es duran a terme al llarg del darrer 
trimestre de 2021.

En aquest procés es definiran les actuacions del nou PNI. Es pretén que contem-
pli un nombre reduït d’actuacions, però que siguin transformadores, tractores i ade-
quadament dotades pressupostàriament.

D’aquesta manera s’aconseguirà que el PNI sigui un instrument vàlid per dina-
mitzar el desenvolupament industrial, amb mesures tant a curt, com a mig i llarg 
termini, i que doni resposta tant als reptes conjunturals com estructurals del sec-
tor, especialment la sostenibilitat i la digitalització, que són les grans palanques de 
transformació i de canvi de l’economia.

D’acord amb això el PNI s’estructurarà en els següents cinc àmbits temàtics:
1. Sostenibilitat, energia i economia circular
2. Digitalització, Indústria 4.0, innovació i internacionalització
3. Capital humà, ocupació industrial, condicions de treball i formació
4. Infraestructures i sòl industrial
5. Finançament i dimensió empresarial
A banda, en el marc del PNI 2022–2025, aquesta mateixa tardor es posaran en 

marxa tres actuacions d’urgència:
1. Posada en marxa de l’Oficina per a la Transformació de la Indústria de la Mo-

bilitat i l’Automoció.
2. Elaboració d’un codi de bones pràctiques per ordenar i millorar els processos 

de reindustrialització.
3. Capitalització d’un fons per a inversions industrials estratègiques.
En relació amb l’apartat f), les disponibilitats pressupostàries per a l’exercici 

2021 no han permès dur a terme el gruix de les actuacions previstes en el Pla de su-
port a la indústria de la mobilitat i l’automoció. Tanmateix, en el marc de les actua-
cions urgents incloses en el nou PNI 2022-2025, s’ha posat en marxa l’Oficina per a 
la Transformació de la Indústria de la Mobilitat i l’Automoció, que també és una de 
les actuacions incloses al Pla de suport.

L’oficina té estructura i pressupost propi i actuarà com a finestreta única amb el 
sector; es coordinarà amb les entitats públiques amb atribucions en la mobilitat, i 
donarà assistència tècnica i estratègica a les empreses en el procés de transició del 
sector cap a la mobilitat del futur.

La resta d’actuacions incloses al Pla es posaran en marxa quan les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin, previsiblement l’any 2022.

En relació amb l’apartat h), s’ha activat la línia d’Ajuts de suport a la solvència 
empresarial en resposta a la COVID-19. D’entre els diferents sectors econòmics que 
han participat i han rebut l’ajut sol·licitat hi ha empreses i/o autònoms del sector del 
turisme i de l’hostaleria que reuneixen les condicions requerides. En quant al fo-
ment de les inversions, la Direcció General de Turisme està gestionant l’estratègia 
de sostenibilitat turística en destins, mitjançant la convocatòria 2021 del programa 
extraordinari destinat a ens locals. El programa preveu convocatòries pels anys 2022 
i 2023. Mitjançant aquests fons s’impulsen accions de millora de les destinacions, 
que permetin un efecte tractor sobre la demanda turística i una dinamització del 
sector turístic privat.

En relació amb l’apartat j), el Govern de la Generalitat adopta l’Acord-
GOV/122/2021, de 3 d’agost, d’impuls al projecte de candidatura per als Jocs Olím-
pics i Paralímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona, basada en els criteris de sosteni-
bilitat ambiental, cohesió territorial i participació ciutadana, i sobre els òrgans de 
coordinació i de desplegament dels treballs preparatoris d’aquest projecte.

Amb anterioritat a l’adopció d’aquest acord, el president de la Generalitat de Ca-
talunya, per tal de garantir la possibilitat de seguir amb el procés d’obertura, debat i 
participació de la ciutadania, adreça una carta al president del Comitè Olímpic Es-
panyol, el 14 de juliol de 2021, per seguir mantenint converses amb el Comitè Olím-
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pic Internacional per a l’estudi i valoració d’una possible candidatura, sempre tenint 
en compte l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Així, l’esmentat acord estableix els criteris sobre els quals s’ha de basar l’impuls 
d’un projecte de candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus-Bar-
celona: sostenibilitat ambiental, equilibri territorial i d’aprofitament de les infraes-
tructures, amb l’objectiu de maximitzar el retorn econòmic i social més enllà de la 
celebració de l’esdeveniment olímpic, en consonància amb el que estableix el Comi-
tè Olímpic Internacional.

D’altra banda, disposa que cal incorporar mecanismes de participació ciutadana 
en la presa de decisions sobre el projecte de candidatura, incloent-hi la celebració 
d’una consulta sobre aquest projecte, amb l’objectiu de trobar el màxim consens 
possible amb els territoris cridats a participar-hi, i d’acord amb els criteris establerts 
en el punt anterior.

Així mateix, crea la Comissió Interdepartamental per a l’elaboració del projecte 
de candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona, que 
té, entre d’altres, la funció d’establir les directrius per al disseny de la candidatura 
d’acord amb els principis rectors de sostenibilitat ambiental, equilibri i cohesió terri-
torials, així com fixar les directrius per organitzar els mecanismes de la participació 
ciutadana, inclosa la consulta sobre el projecte de candidatura.

L’acord també crea la Taula de representació territorial, com a instrument de 
coordinació amb el territori del projecte de candidatura, per tal d’assolir el màxim 
consens amb els territoris participants, així com detectar i traslladar les necessitats, 
propostes i expectatives del territori en línia amb els criteris establerts en què s’ha 
de basar el projecte. Com a òrgan de representació territorial, la Taula té la compo-
sició següent:

a) La persona titular del Departament de la Presidència, que n’exercirà la presi-
dència.

b) La persona titular de la Secretaria General del Departament de la Vicepresi-
dència i de Polítiques Digitals i Territori, que n’exercirà la vicepresidència primera.

c) La persona titular de la Secretaria de Governs Locals i de Relacions amb 
l’Aran, que n’exercirà la vicepresidència segona.

d) La persona titular de la Secretaria d’Acció Exterior del Govern.
e) Les persones titulars de les delegacions territorials de Barcelona, Lleida, Gi-

rona, Alt Pirineu i Aran, i Catalunya Central.
f) Una persona designada per cadascun dels consells comarcals següents:
f1. Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
f2. Consell Comarcal del Pallars Jussà.
f3. Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
f4. Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça.
f5. Consell Comarcal de la Cerdanya.
f6. Consell Comarcal del Berguedà.
f7. Consell Comarcal del Ripollès.
f8. Consell Comarcal del Solsonès.
g) Una persona designada per l’Ajuntament de Barcelona.
h) Una persona designada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
i) Una persona designada pel Consell General d’Aran.
j) Una persona designada per cada una de les diputacions de Lleida, de Girona 

i de Barcelona.
Així mateix, la Taula pot acordar la participació en les seves reunions, amb veu 

però sense vot, de les entitats representatives d’interessos relacionats amb la protec-
ció del medi natural i/o amb la sostenibilitat econòmica, social i territorial, quan es 
tractin qüestions que consideri que els poden afectar.

I per dirigir l’elaboració del projecte de candidatura amb els principis rectors de 
participació de la ciutadania, cohesió territorial, perspectiva de gènere i inclusiva, i 
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sostenibilitat ambiental, es crea l’Oficina Tècnica, que actuarà en coordinació amb 
la persona titular de la Secretaria General del Departament de la Vicepresidència i 
de Polítiques Digitals i Territori i de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activi-
tat Física.

Barcelona, 17 de novembre de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

Control del compliment de la Moció 11/XIV, sobre el model i les 
prioritats en matèria d’infraestructures
390-00011/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 21744 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.11.2021

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 11/XIV, sobre el model i les prio-
ritats en matèria d’infraestructures (tram. 390-00011/13), us informo del següent:

El conjunt d’actuacions que s’emprenen sobre la xarxa d’infraestructures de mo-
bilitat de Catalunya està encaminat de forma determinada a la consecució d’una 
mobilitat més sostenible i eficient, equitativa a nivell territorial i accessible. Un dels 
pilars fonamentals i que és cabdal i prioritari en l’assoliment d’aquests objectius és 
l’afavoriment del transvasament modal cap al transport públic, tant ferroviari com 
per carretera, i la mobilitat activa amb la descarbonització de la mobilitat.

Els documents de planificació que emmarquen i guien aquestes actuacions, com 
el Pla director d’infraestructures (PDI), el Pla director de mobilitat (PDM), el Pla 
específic de mobilitat del Vallès (PEMV), etc., incorporen de manera inequívoca i 
cada cop més ambiciosa aquests objectius i, per tant, les actuacions de millora que 
s’executen. Així doncs, existeix un compromís patent en la transformació del model 
d’infraestructures de mobilitat en la línia establerta en aquesta Moció.

Pel que fa a la transferència de competències de totes les infraestructures fer-
roviàries o aeroportuàries de Catalunya, el passat 21 de setembre es va adreçar un 
escrit a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per tal que es pren-
guin en consideració i s’impulsin les mesures adients per fer efectiu aquest mandat 
parlamentari.

Així mateix, la Generalitat de Catalunya ha manifestat en diverses ocasions a 
l’Estat la necessitat de gestionar el conjunt d’infraestructures ferroviàries dels ser-
veis de Rodalies de Catalunya de forma que es completi i es faci efectiu el traspàs 
dels serveis a la Generalitat de Catalunya i es pugui oferir un servei adequat i de 
qualitat als ciutadans.

També s’ha requerit a l’Estat la necessitat de garantir una comunicació ferrovià-
ria adequada, tant amb el País Valencià com amb França, i molt especialment, en el 
cas del País Valencià, la necessitat de mantenir una comunicació adequada des del 
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre amb la nova variant ferroviària de Vandellòs.

Pel que fa al PEMV, es segueix amb la seva implementació en col·laboració 
amb les administracions locals del territori que van participar en la seva elabora-
ció. Aquest ofereix una proposta d’actuacions en matèria de millora de la mobilitat 
i el desenvolupament sostenible en un horitzó a curt termini, però no és objecte del 
PEMV calendaritzar o prioritzar entre la llista de més de 70 actuacions previstes ja 
que cadascuna d’elles té els seus propis responsables, calendaris d’execució previs-
tos i no es troben totes en el mateix estadi de planejament.
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Tanmateix, tal i com queda inclòs a la seva proposta així com a l’Estudi ambien-
tal estratègic, en el marc del seguiment es vetllarà per un ritme de desplegament de 
les actuacions equilibrat i alineat amb la perspectiva push&pull, permetent la trans-
formació del model de mobilitat en el sentit de racionalitzar el vehicle privat i incen-
tivar l’ús del transport públic i els modes no motoritzats.

Actualment està en procés de contractació l’assistència tècnica per al seguiment 
del PEMV i de forma imminent es tornarà a convocar la comissió de seguiment.

Quant a la mobilitat al Bages, la Direcció General d’Infraestructures de Mobi-
litat està impulsant un estudi de viabilitat del tren-tramvia del Bages en els termes 
descrits a la Moció. Actualment està en fase prèvia a la licitació.

Així mateix, la proposta del Pla director d’infraestructures 2021-2030, pendent 
d’aprovació definitiva recull la proposta d’un nou corredor BRCAT al Bages, la nova 
línia B10 de Manresa a Sant Joan de Vilatorrada prioritària per bus. Aquesta actua-
ció també està recollida al Pla director de mobilitat 2020-2025. Actualment està en 
fase de redacció l’estudi previ d’aquest corredor BRCAT.

Per altra banda, el PDM 2020-2025 inclou com a mesura el desenvolupament 
d’una xarxa pedalable, segura i equipada, amb una proposta específica per al Ba-
ges centrada fonamentalment en els trajectes comarcals amb origen o destinació a 
Manresa.

Pel que fa al projecte de tren tramvia de la Costa Brava, la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat n’està impulsant un estudi de viabilitat en els termes 
descrits a la Moció. Actualment està en fase prèvia a la licitació.

Pel que fa a la potenciació dels serveis de transport públic a les comarques giro-
nines de forma permanent, es va fent un seguiment de les necessitats de demanda 
del conjunt del territori per a introduir les millores de servei pertinents com han es-
tat per exemple els serveis clic.cat del Pla de l’Estany, del Gironès o de la Garrotxa 
o el servei entre Vall·llobrega i l’Hospital de Palamós o els nous serveis de transport 
transfronterer en el marc del projecte ConnECT.

En aquests moments s’està treballant conjuntament amb els consells comarcals 
i els ajuntaments corresponents en uns estudis de millora dels serveis de transport 
a la Selva, al Ripollès, a la Cerdanya i a l’Alt Empordà d’on en resultaran noves ac-
tuacions de millora per a garantir que tots els municipis de Girona disposin d’una 
alternativa sostenible de mobilitat amb l’accés a la xarxa de transport públic.

Finalment, quant a l’N-II al conjunt del Maresme, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat està actualment acabant de redactar l’«Estudi de distribució de la mo-
bilitat al corredor de la C-32 al Maresme amb l’alliberament del peatge. Proposta 
de millores i de reconfiguració viària». Aquest Estudi s’emmarca en el Pacte per la 
Mobilitat Sostenible al Maresme i la seva redacció s’ha realitzat de manera concer-
tada amb els Ajuntaments, amb reunions periòdiques coordinades pel Consell Co-
marcal del Maresme.

L’Estudi incorpora una proposta d’integració urbana i pacificació de l’N-II al 
Maresme.

Les actuacions estan dividides entre el Baix Maresme i el Mig i Alt Maresme.  
Al Baix Maresme es preveu el següent:

– Incorporar un carril bici continu sobre la plataforma viària existent.
– Reduir la secció viària deixant un carril per sentit, i reduir de velocitat de la via.
– Millorar la integració del transport públic i de la seva accessibilitat per via-

nants.
– Ampliar voreres i espais de serveis i crear d’un recorregut per a vianants continu.
– Millorar les interseccions i fins a 6 noves possibles rotondes.
Pel que fa al Mig i Alt Maresme es preveu el següent:
– En els trams on la caiguda de trànsit ho permeti, ajustar la capacitat de la via.
– Millorar la seguretat viària, l’accessibilitat dels vianants i la integració de les 

parades d’autobús.
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– Millorar la connectivitat de l’N-II amb la vialitat municipal amb fins a 10 no-
ves possibles rotondes.

– Incorporar una via ciclable al corredor contínua des de Mataró fins a Blanes, 
en continuïtat amb la del Baix Maresme i amb el passeig marítim.

Actualment, ja s’estan impulsant els projectes constructius corresponents, que es 
troben en fase prèvia.

Barcelona, 15 de novembre de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Control del compliment de la Moció 33/XIV, sobre la seguretat 
pública i la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
390-00033/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021

Control del compliment de la Moció 34/XIV, sobre la T-Mobilitat
390-00034/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021

Control del compliment de la Moció 35/XIV, sobre l’estat de 
l’Administració de justícia
390-00035/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021

Control del compliment de la Moció 36/XIV, sobre la gestió dels 
espais agraris
390-00036/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021
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Control del compliment de la Moció 37/XIV, sobre la situació de 
l’Afganistan i el paper de la Generalitat en l’acollida de refugiats i el 
respecte als drets humans
390-00037/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021

Control del compliment de la Moció 38/XIV, sobre l’acció econòmica 
per a combatre la concentració de la riquesa i les desigualtats 
socials
390-00038/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.11.2021

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’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre les presumptes irregularitats en els 
contractes de prevenció i manteniment dels camions dels Bombers 
de la Generalitat i la investigació oberta per la Fiscalia Anticorrupció 
de l’Audiència Nacional
354-00068/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Sergio Macián de Greef, del GP VOX (reg. 22005).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 22.11.2021.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre les presumptes irregularitats en els 
contractes de manteniment dels vehicles del Cos de Bombers de la 
Generalitat
354-00069/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 22601).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 22.11.2021.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre les presumptes irregularitats en els contractes 
de prevenció i manteniment dels camions dels Bombers de la 
Generalitat i la investigació oberta per la Fiscalia Anticorrupció de 
l’Audiència Nacional
356-00341/13

SOL·LICITUD

Presentació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX (reg. 22007).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 22.11.2021.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 19

CONVOCADA PER AL 30 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 30 de novembre de 2021, a les 15.00 h, al saló de sessions.

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

9:00 h).
2. Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2018. 

Tram. 257-00003/12. Comissió de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Debat i 
votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 146, 24).

3. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la prevenció i la 
gestió dels incendis forestals. Tram. 252-00011/13. Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 103, 103).

4. Proposta de resolució de creació d’una comissió específica sobre l’aplica-
ció del principis de subsidiarietat i seguiment del dret de la Unió Europea. Tram. 
252-00013/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació (text presentat: BOPC 
135, 14).

5. Decret llei 24/2021, del 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les 
energies renovables distribuïdes i participades. Tram. 203-00014/13. Govern de la 
Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text pre-
sentat: BOPC 149, 5 i 154, 10).

6. Decret llei 25/2021, del 2 de novembre, pel qual s’estableixen mesures orga-
nitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària. Tram. 203-00015/13. Govern de la 
Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text pre-
sentat: BOPC 157, 9).
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7. Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles. 
Tram. 202-00019/13. Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat de totalitat i vo-
tació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 98, 31).

8. Interpel·lació al Govern sobre els reptes per a la modernització i la transfor-
mació de la indústria. Tram. 300-00078/13. Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup 
Parlamentari d’En Comú Podem. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de turisme. Tram. 300-00081/13. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre els drets laborals. Tram. 300-00083/13. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la desindustrialització de Catalunya. Tram. 
300-00086/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’enfortiment i la transformació del sistema 
sanitari. Tram. 300-00082/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre les accions amb relació als nous àmbits de vio-
lències masclistes que recull la Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista. Tram. 300-00084/13. Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la preservació de drets en el marc de les insti-
tucions europees. Tram. 300-00085/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre el compliment de la sentència del Tribunal Su-
prem en matèria de política lingüística als centres educatius. Tram. 300-00077/13. 
Grup Mixt. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya que estableix que almenys el 25% de les classes dels centres 
educatius s’han d’impartir en castellà. Tram. 300-00079/13. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre el model escolar i la immersió lingüística. 
Tram. 300-00080/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar. Substanciació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els projectes estratègics 
i de suport a les empreses. Tram. 302-00058/13. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’economia social. Tram. 
302-00064/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques culturals. 
Tram. 302-00059/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 
votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habi-
tatge. Tram. 302-00060/13. Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i vo-
tació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model d’acompa-
nyament i residència en la vida dependent. Tram. 302-00066/13. Grup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i vo-
tació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de femi-
nisme i igualtat. Tram. 302-00061/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. De-
bat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el funcionament del 
sistema universitari. Tram. 302-00062/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació.
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25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la llengua catalana a la 
justícia. Tram. 302-00063/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i 
votació.

Palau del Parlament, 26 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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert 
al vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00046/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 22977 / Coneixement: 25.11.2021

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, els dies 
24 i 25 de novembre de 2021, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà 
del despatx del seu Departament el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals 
i Territori.

Ben cordialment,

Barcelona, 23 de novembre de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00047/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 23055 / Coneixement: 25.11.2021

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència, els dies 24 i 25 de novembre de 2021, mentre romangui 
fora de Catalunya, exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la presidèn-
cia de la Generalitat el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i 
Territori.

Ben cordialment,

Barcelona, 24 de novembre de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública corresponent al 2020
334-00025/13

PRESENTACIÓ: COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D’ACCÉS 

A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Reg. 22606 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 

Cooperació: Mesa del Parlament, 23.11.2021

A la Mesa del Parlament
L’article 39 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern crea la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública, com a òrgan independent de garantia del dret d’accés a la infor-
mació pública a Catalunya, de designació parlamentària.

L’article 44.2 de la mateixa  llei i l’article 27 del Reglament de la Comissió de 
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública disposen que ha d’elaborar i fer 
pública, anualment, una memòria sobre la seva activitat i sobre la situació de l’accés 
a la informació a Catalunya, i presentar-la en un acte públic al Parlament de Cata-
lunya.

En compliment d’aquest precepte, es lliura la memòria corresponent al 2020 al 
registre del Parlament, i es fa avinent que s’ha sol·licitat comparèixer davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació per presentar-la públicament i 
retre-li comptes de l’exercici de la funció de garantia que té encomanada. 

Barcelona, 17 de novembre de 2021 
Elisabet Samarra Gallego, presidenta Comissió de Garantia del Dret d’Accés a 

la Informació Pública

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

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 1200/2021, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra l’article 88 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, 
de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i 
de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el 
medi ambient
381-00001/13

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 21897 / Coneixement: Mesa del Parlament, 23.11.2021

Tribunal Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan 

José González Rivas, presidente; la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los 
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don 
Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio 
Narváez Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido 
Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado 
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En nombre del rey 
la siguiente 

Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1200-2021, promovido por el presi-

dente del Gobierno contra el art. 88 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, 
de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, 
y de creación del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8124, de 30 de 
abril de 2020. Han comparecido y formulado alegaciones la Generalitat y el Parla-
mento de Cataluña. Ha sido ponente el magistrado don Pedro José González-Trevi-
jano Sánchez.

I. Antecedentes 
1. Mediante escrito registrado en este tribunal el 3 de marzo de 2021, el aboga-

do del Estado, en representación del presidente del Gobierno, interpuso recurso de 
inconstitucionalidad contra el art. 88 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, 
de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, 
y de creación del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente 
(en adelante, Ley 5/2020). Este precepto fija, con efectos de 1 de enero de 2020, el 
importe del mínimo personal aplicable al tramo autonómico del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas (en adelante, IRPF), que será de 5.550 € anuales con 
carácter general, y de 6.150 € anuales para contribuyentes cuya suma de bases liqui-
dables (general y del ahorro) sea igual o inferior a 12.450 €.

La representación estatal denuncia que la norma autonómica impugnada des-
borda el alcance de la cesión de competencias normativas a la comunidad autóno-
ma sobre el IRPF, incidiendo en el ámbito competencial exclusivo del Estado sobre 
hacienda general (art. 149.1.14 CE) e infringiendo los arts. 10.2 y 19.2 a) de la Ley 
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autóno-
mas (en adelante, LOFCA), el art. 46 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, «por la 
que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen 
común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias» (en adelante, Ley 22/2009) y el artículo 2.2 de la Ley 16/2010, de 16 de 
julio, «del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de 
Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión» (en adelante, Ley 
16/2010 o ley específica de cesión).

A) La demanda comienza recogiendo la doctrina constitucional sobre el conteni-
do del título competencial del art. 149.1.14 CE (hacienda general) y su conexión con 
los arts. 133.1 y 157.3 CE, que confieren al Estado competencia exclusiva para regu-
lar sus propios tributos, el marco general de todo el sistema tributario y la delimi-
tación de las competencias financieras de las comunidades autónomas respecto de 
las del propio Estado (STC 26/2015, de 19 de febrero, FJ 4). Asimismo, se destaca la 
evolución que ha experimentado el sistema de financiación autonómica desde 1997 
hacia un modelo de hacienda presidido por el principio de corresponsabilidad fiscal, 
donde se amplía notablemente la financiación de carácter tributario por la vía de la 
cesión de determinados tributos estatales (STC 168/2004, de 6 de octubre, FJ 4).

B) A continuación, se establece el bloque de la constitucionalidad que opera 
en las comunidades autónomas de régimen común en materia de tributos estatales 
cedidos: (i) los arts. 10.1, 11 y 19.2 LOFCA; (ii) la disposición adicional séptima 
de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña (en adelante, EAC); (iii) los arts. 25-56 de la Ley 22/2009; y (iv) el  
art. 2.2 de la Ley 16/2010. Centrando el marco normativo competencial en el art. 46 
de la Ley 22/2009 «alcance de las competencias normativas en el impuesto sobre 
la renta de las personas físicas», la Abogacía del Estado asevera que las competen-
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cias normativas cedidas deben interpretarse de forma restrictiva, limitándose a los 
elementos expresamente citados en el propio precepto [art. 46.2 f): «Las comuni-
dades autónomas no podrán regular: [...] f) En general, todas las materias no con-
templadas en el apartado 1»]. Así, en relación con el mínimo personal y familiar, 
las comunidades autónomas disponen de competencia normativa ex art. 46.1 a) para 
establecer incrementos y disminuciones en las cuantías correspondientes al mínimo 
del contribuyente y a los mínimos por descendientes, ascendientes y discapacidad a 
que se refieren los arts. 57, 58, 59 y 60 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas (en adelante, LIRPF), con dos lími-
tes: (i) ese incremento o disminución no puede exceder del 10 por 100 para cada una 
de las cuantías fijadas en la ley estatal [art. 46.1 a)]; y (ii) no pueden regularse los 
conceptos ni las situaciones personales y familiares comprendidos en cada uno de 
los mínimos (art. 57-60 LIRPF), así como las reglas de su aplicación previstas en el 
art. 61 LIRPF [art. 46.2 e)].

Tras un examen del contenido del art. 57 LIRPF, que determina que este míni-
mo personal será con carácter general de 5.550 € anuales (apartado 1), aumentando 
en 1.150 € anuales para contribuyentes con edad superior a sesenta y cinco años, y 
en 1.400 € anuales adicionales para mayores de setenta y cinco años (apartado 2), el 
abogado del Estado argumenta que, de una interpretación conjunta de los arts. 46.1 a)  
y 46.2 e) de la Ley 22/2009, la competencia autonómica se limita a graduar las 
cuantías asignadas en el art. 57 LIRPF hasta un 10 por 100 pero sin poder alterar 
ninguno de los elementos o requisitos que constituyen la categoría de mínimo del 
contribuyente.

Esta es, a su juicio, la interpretación de los arts. 46.1 a) y 2 e) que resulta cohe-
rente con la regulación que la Ley 22/2009 hace de la competencia autonómica so-
bre las deducciones de la cuota íntegra autonómica, cuyo art. 46.1 c) permite a las 
comunidades autónomas crear ex novo determinados tipos de deducciones siempre 
que (i) no generen diferencias en la tributación de las actividades económicas, (ii) no 
provoquen distorsiones en la tributación de las rentas del ahorro, o (iii) no impliquen 
un tratamiento diferenciado entre diferentes categorías de rentas. En este sentido, 
el abogado del Estado afirma que si en el art. 46.1 a) se hubiese habilitado a las co-
munidades autónomas a crear categorías diferentes de contribuyentes a los que apli-
car mínimos personales diferenciados, se habrían establecido, con toda seguridad, 
salvaguardas similares a las previstas en el art. 46.1 c), con el objetivo de evitar los 
citados efectos adversos o distorsionadores derivados de la diferente aplicación del 
impuesto en los diferentes territorios.

C) Finalmente, la representación estatal analiza el aquí impugnado art. 88 de 
la Ley 5/2020 regulador del mínimo del contribuyente aplicable al gravamen auto-
nómico, que se fija con carácter general en 5.550 € anuales (coincidente con el im-
porte determinado con carácter general en la LIRPF), y en 6.105 € cuando la suma 
de las bases liquidables general y del ahorro del contribuyente sea igual o inferior 
a 12.450 € (lo que supone un incremento del 10 por 100 respecto de la cuantía pre-
vista en la LIRPF).

a) De un lado, se considera que el precepto autonómico impugnado supone un 
exceso del ámbito competencial normativo cedido en el art. 46 de la Ley 22/2009 
porque el incremento del 10 por 100 en la cuantía estatal del mínimo del contribu-
yente (art. 57.1 LIRPF) únicamente se aplica a un determinado tipo de contribuyen-
tes, cuales son aquellos cuyas bases liquidables (general y del ahorro) sean iguales 
o inferiores a 12.450 €. Esto implica que el legislador autonómico está regulando 
conceptos y circunstancias personales y familiares comprendidas en el mínimo del 
contribuyente que no se recogen en la norma estatal, que no exige para su aplica-
ción que la base liquidable del contribuyente no exceda de una determinada cuantía.

b) De otro lado, se estima que este nuevo supuesto de mínimo del contribuyente 
creado por el art. 88 de la Ley 5/2020 no se acomoda a la naturaleza del mínimo 
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personal y familiar tal y como queda configurado actualmente en la vigente LIRPF: 
(i) En primer lugar, el art. 56.1 LIRPF lo define como «la parte de la base liquida-
ble que, por destinarse a satisfacer las necesidades básicas, personales y familiares 
del contribuyente, no se somete a tributación por este impuesto». Y precisamente 
porque estas necesidades básicas son las mismas para todos los contribuyentes con 
la misma situación personal y familiar con independencia de su nivel de rentas, la 
LIRPF solo tiene en cuenta las circunstancias personales y familiares (y no el nivel 
de renta) en la determinación de estos mínimos. (ii) En segundo lugar, los arts. 63 
y 74 LIRPF prevén una mecánica de aplicación del mínimo personal y familiar que 
no es la de una exención, pues el importe del mínimo no se resta simplemente de la 
base liquidable (ello supondría un mayor ahorro para los contribuyentes con mayor 
tipo marginal y, por ende, mayor renta). Tanto para el cálculo del gravamen estatal 
como del autonómico, primero se aplica la escala a toda la base liquidable (sin res-
tar el mínimo), después se aplica la escala al mínimo del contribuyente, y luego se 
resta la segunda cantidad de la primera. Solo así se logra que idénticas circunstan-
cias personales y familiares produzcan idéntico ahorro fiscal, con independencia del 
nivel de renta del contribuyente.

c) Adicionalmente, se alega que la reforma efectuada por la ley autonómica no se 
compadece bien con los objetivos declarados en su propio preámbulo, pues si de lo 
que se trata es de adaptar el mínimo del contribuyente a un mayor coste de la vida, 
lo correcto hubiera sido incrementar ese mínimo para todos los contribuyentes, con 
independencia de su nivel de renta, porque ese mayor coste de la vida afecta por 
igual a todos y es precisamente lo que pretende reflejar dicho mínimo del contri-
buyente. Y si, por el contrario, de lo que se trata es de reducir la carga fiscal de los 
contribuyentes con rentas más bajas, lo más adecuado hubieran sido otras medidas, 
entre las que destaca una reducción de tipos en los primeros tramos de la tarifa o la 
creación de deducciones en la cuota.

D) Por todo lo expuesto, el escrito de interposición concluye solicitando que se 
declare la inconstitucionalidad y nulidad del art. 88 de la Ley 5/2020 a la luz del art. 
46 de la Ley 22/2009, por cuanto el incremento del mínimo personal que establece 
opera solo respecto de aquellos contribuyentes con base liquidable (general y del 
ahorro) igual o inferior a 12.450 €, regulando, sin competencia para ello, los «con-
ceptos» y «situaciones personales y familiares» comprendidos en el art. 57 LIRPF, 
incidiendo así en el concepto mismo de «mínimo personal» y conculcando la regu-
lación estatal (art. 57 LIRPF y 46 de la Ley 22/2009).

2. El Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Tercera, y me-
diante providencia de 20 de abril de 2021, acordó admitir a trámite el presente re-
curso de inconstitucionalidad, dando traslado de la demanda y documentos presen-
tados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentas, 
así como al Gobierno de la Generalitat y al Parlamento de Cataluña, por conducto 
de sus presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse 
en el proceso y formular las alegaciones que estimaren pertinentes. Asimismo, se 
acordó publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. Mediante escrito registrado en fecha 6 de mayo de 2021, la presidenta del Con-
greso de los Diputados comunicó el acuerdo de la mesa de la cámara en el sentido 
de darse por personada en el proceso y por ofrecida su colaboración a los efectos 
del art. 88.1 LOTC, en el que también acordó la remisión a la Dirección de Estu-
dios, Análisis y Publicaciones y a la asesoría jurídica de la Secretaría General. Lo 
mismo hizo la presidenta del Senado en escrito registrado en este tribunal el 11 de 
mayo de 2021.

4. La abogada de la Generalitat de Cataluña, en la representación que legalmen-
te ostenta, por escrito registrado en este tribunal el 12 de mayo de 2021, se personó 
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en nombre de la misma y solicitó una prórroga del plazo otorgado para presentar 
alegaciones, la cual le fue concedida mediante diligencia de ordenación de 12 de 
mayo de 2021.

5. El letrado del Parlamento de Cataluña, en representación de este, mediante es-
crito registrado el 14 de mayo de 2021, comunicó el acuerdo de la mesa de la cáma-
ra de personarse en el procedimiento solicitando una prórroga del plazo concedido 
para formular alegaciones. Por diligencia de ordenación de 17 de mayo de 2021, se 
acordó tenerle por personado y prorrogarle en ocho días más el plazo inicialmente 
concedido.

6. En fecha de 3 de junio de 2021 tuvo entrada en el registro general de este tri-
bunal el escrito de alegaciones de la abogada de la Generalitat, en la representación 
que legalmente ostenta, instando la íntegra desestimación del recurso por las razo-
nes que se exponen a continuación.

A) Una vez realizada la síntesis del objeto de la demanda y el motivo de impug-
nación, se asevera que la modificación del mínimo del contribuyente del IRPF por 
la Ley 5/2020 se inserta en el contexto de la prórroga de los presupuestos autonó-
micos de 2017 y que, según su propio preámbulo, tiene como objetivo incrementar 
la progresividad del sistema fiscal catalán reduciendo la carga tributaria de los con-
tribuyentes con un nivel de renta más bajo, elevando un 10 por 100 la cuantía de su 
mínimo exento para adaptarlo al coste de la vida en Cataluña, más elevado que la 
media estatal.

Por un lado, según el estudio realizado por el Departamento de Vicepresidencia 
y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya (aportado como docu-
mento 1), el perfil de los declarantes beneficiados por esta medida (que son 205043 
contribuyentes) es el de un asalariado con un salario neto (excluida la Seguridad 
Social) igual o inferior a 15.750 € anuales, con pocos ingresos del ahorro, menor de 
sesenta y cinco años, sin discapacidad y sin descendientes y ascendientes a cargo, y 
que presenta la declaración individual; y, por otro lado, el apartado 1 de la nota de la 
Dirección General de Tributos y Juego emitida en relación con el informe previo del 
Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria sobre el 
proyecto de ley de esta Ley 5/2020 (que se adjunta como documento 2) declara que 
con esta modificación del mínimo del contribuyente, la Generalitat intenta adecuar 
el mínimo exento a la capacidad de compra real en Cataluña; primero, porque el 
coste de la vida es más elevado que en la media estatal; y, segundo, porque el actual 
concepto de mínimo personal (estatal) está muy por debajo del umbral de pobreza 
en España (en 2018 era de 8.871 € anuales) y en Cataluña (en 2018 era de 10.981 € 
anuales), y esta infravaloración del mínimo personal afecta más a las personas con 
rentas bajas inferiores a 12.450 € (porque su renta disponible después de impuestos 
no llega a ser suficiente para cubrir sus necesidades vitales) que a los contribuyentes 
con mayores ingresos: Así, se dice, en el primer quintil de renta, el 36 por 100 de 
población catalana vive en hogares que destinan más del 40 por 100 de los ingresos 
a los gastos de la vivienda, mientras que en el quinto quintil de renta este porcentaje 
no llega al 1 por 100.

Por todo ello la abogada de la Generalitat considera que el art. 88 de la Ley 
5/2020 adecúa el IRPF a los principios de capacidad económica y de progresivi-
dad del art. 31.1 CE; adecuación a estos principios constitucionales que, según la 
STC 182/1997, de 28 de octubre, deben encontrar «su más cabal proyección» en este 
impuesto, al ser «una figura central de la imposición directa» y, por tanto, constituir 
«una de las piezas básicas de nuestro sistema tributario».

B) Tras recordar: (i) el bloque de la constitucionalidad sobre tributos cedidos 
y, en especial, sobre la cesión de competencias normativas en el IRPF [art. 19.2 a)  
LOFCA y art. 46 de la Ley 22/2009], y (ii) la doctrina constitucional a favor de una 
interpretación de los límites constitucionales al poder tributario autonómico (como 
el art. 149.1.14 CE) que no haga inviable el ejercicio de dicha potestad [STC 65/2020, 
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de 18 de junio, FJ 7 D)], la representante de la Generalitat formula tres alegaciones 
en defensa de constitucionalidad del precepto autonómico impugnado expresando 
la inexistencia de extralimitación en el ejercicio de las competencias normativas ce-
didas respecto al mínimo personal y familiar del gravamen autonómico del IRPF 
previstas el art. 46.1 a), 2 e) y 2 f) de la Ley 22/2009.

a) En primer lugar, a su juicio, el análisis detallado del art. 57 LIRPF evidencia 
el establecimiento de un reconocimiento generalizado del mínimo del contribuyente 
que puede elevarse atendiendo a circunstancias personales concretas. Comparando 
esta norma estatal con el art. 88 de la Ley 5/2020, afirma respecto de este último 
que: (i) primero, no altera el mínimo del contribuyente específico de los mayores de 
sesenta y cinco y de setenta y cinco años (no modifica la única circunstancia perso-
nal a que se refiere el art. 57 LIRPF); mínimo por edad que, como el propio «ma-
nual práctico de renta 2020» de la Agencia estatal de la administración tributaria 
reconoce, no ha sido modificado por el precepto autonómico impugnado; (ii) segun-
do, no altera ningún otro concepto o circunstancia personal y familiar integrada en 
el mínimo personal y familiar prevista en los arts. 56 a 60 LIRPF; y (iii), tercero, 
únicamente incrementa un 10 por 100 el importe (general) del mínimo del contri-
buyente fijado en el art. 57.1 LIRPF atendiendo al nivel de renta del contribuyente 
(y no a circunstancia personal alguna) para adaptarlo a las especiales circunstancias 
socioeconómicas de Cataluña, donde el coste de la vida es más elevado que la media 
estatal. Y este incremento para contribuyentes con rentas bajas se realiza sin tener 
en cuenta ninguna circunstancia personal y familiar, tal y como se regula el mínimo 
general del contribuyente en el art. 57.1 LIRPF, respetando, por tanto, la prohibición 
del art. 46.2 e) de la Ley 22/2009 y la estructura del impuesto.

b) En segundo lugar, arguye esta representación autonómica que esta modifica-
ción no provoca distorsiones en la aplicación del IRPF en relación con los contribu-
yentes del resto del Estado por las siguientes razones: (i) porque la regulación cata-
lana no les afecta ni directa ni indirectamente a través de la recaudación del Estado 
por el IRPF en Cataluña (la disminución de ingresos incide únicamente en el gra-
vamen autonómico del IRPF en relación con la hacienda catalana); y (ii) porque en 
el caso de los contribuyentes con rentas más bajas no existe desigualdad territorial 
al estar compensando el legislador autonómico el mayor esfuerzo económico para 
satisfacer las necesidades básicas que les supone vivir en Cataluña.

c) Por último, aduce que el Estado no da razones sobre como la medida tributa-
ria impugnada podría provocar los «efectos adversos» que la Ley 22/2009 trata de 
evitar con los límites impuestos a la creación ex novo de deducciones en la cuota 
autonómica en el art. 46.1 c).

C) Finalmente, para rebatir la denuncia de que el art. 88 de la Ley 5/2020 no 
se acomoda a la naturaleza del mínimo del contribuyente configurado en el art. 
56 LIRPF, la abogada de la Generalitat se basa en la doctrina consolidada en la 
STC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 4 a), en la que se especifica que la Constitución 
obliga a garantizar un mínimo vital o de subsistencia libre de gravamen, pero no 
los mecanismos legales en los que este puede articularse en el IRPF (sobre la base 
imponible, a través del establecimiento de exenciones, deducciones o reducciones; 
sobre la cuota tributaria, mediante deducciones o bonificaciones; regulando la ta-
rifa, mediante el establecimiento de un tipo cero para un primer tramo de renta; o 
actuando a la vez sobre todos estos elementos). De ahí que tan legítimas son las op-
ciones legislativas propuestas por el Estado en el escrito de interposición del presen-
te recurso de inconstitucionalidad (incremento del mínimo personal para todos los 
contribuyentes o reducción de los tipos de gravamen en los primeros tramos de la 
tarifa), como la establecida en el precepto autonómico aquí impugnado: incremento 
del mínimo para los contribuyentes con rentas más bajas. Es más, las medidas pro-
puestas por el Estado benefician a todos los contribuyentes (y no exclusivamente a 
los que obtienen menos rentas, que es el objetivo pretendido) y comportan una pér-
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dida de recaudación más elevada (220,89 millones de euros frente a los 12,40 mi-
llones de euros que supone la medida tributaria adoptada, como se especifica en la 
documentación adjunta), por lo que fueron desechadas por el legislador autonómico.

7. Mediante escrito registrado en este tribunal el 8 de junio de 2021, el letrado del 
Parlamento de Cataluña, en la representación que ostenta, presenta sus alegaciones, 
solicitando se declare la plena constitucionalidad del art. 88 de la Ley 5/2020 con 
base en los siguientes argumentos.

A) Tras resumir el motivo de impugnación y la finalidad que del precepto auto-
nómico recurrido ofrece el preámbulo de la Ley 5/2020, comienza destacando que, 
conforme a la doctrina constitucional, no compete a este tribunal enjuiciar si las 
soluciones adoptadas en la ley impugnada son las más correctas técnicamente, sino 
su adecuación a la Constitución (STC 19/2012, FJ 3). También aclara que la opción 
elegida por el legislador catalán para regular el mínimo personal aplicable al grava-
men autonómico del IRPF responde a una finalidad adicional no contemplada por 
las dos medidas tributarias sobre el mínimo vital que el abogado del Estado tilda de 
«adecuadas» o «correctas», cual es reducir exclusivamente la carga tributaria de las 
rentas más bajas, como expuso el entonces vicepresidente del Govern y consejero 
de Economía y Hacienda en la sesión del Parlamento de Cataluña de 12 de febrero 
de 2020. Dicha minoración de la carga fiscal hasta un determinado umbral de renta 
por medios diferentes de la tarifa, y sin alterar la carga tributaria de las rentas más 
altas, es una opción legislativa: (i) constitucionalmente legítima según este tribunal  
(STC 19/2012, FJ 4); (ii) que también se obtiene a través de las deducciones en la 
cuota creadas por las comunidades autónomas aplicables hasta un determinado um-
bral de renta o en la propia ley estatal para la aplicación de los mínimos por descen-
dientes y ascendientes (arts. 58 y 59 LIRPF), y (iii) que se ha adoptado en países de 
nuestro entorno, como en el art. 4 de la Finance Act 2009 de Reino Unido.

B) Continúa el letrado del Parlamento de Cataluña reseñando el bloque de la 
constitucionalidad en materia de cesión de competencias normativas sobre el IRPF 
con especial atención a la fijación del mínimo personal y familiar del art. 46.1 a) y 2 
e) de la Ley 22/2009, y rechazando la interpretación restrictiva que de dicha cesión 
propone el abogado del Estado alegando su contradicción con el nuevo modelo de 
hacienda autonómica basado en la corresponsabilidad fiscal y con el peso que los 
tributos cedidos tienen en este sistema de financiación autonómica (SSTC 204/2011, 
de 15 de diciembre, FJ 8, y 76/2014, de 8 de mayo, FJ 4).

a) De un lado, a su juicio, el art. 88 de la Ley 5/2020 no solo se acomoda a la na-
turaleza del mínimo del contribuyente configurado en la actual LIRPF (puesto que 
aumentar la progresividad del impuesto fue el objetivo de la modificación operada 
en la Ley 35/2006 con respecto a su configuración como reducción de la base impo-
nible en la LIRPF anterior), sino que ahonda en esa progresividad al disponer que, 
hasta un determinado umbral de renta, el mínimo del contribuyente aumente un 10 
por 100 ex art. 46.1 a) de la Ley 22/2009. Asimismo, rechaza el argumento del abo-
gado del Estado de que las necesidades básicas son las mismas para todos los con-
tribuyentes con la misma situación personal y familiar con independencia de su ni-
vel de renta, puesto que: (i) la doctrina científica ha entendido que la vigente LIRPF  
ha establecido un mínimo vital decreciente en función de la cuantía de la renta, y 
(ii) en esa misma línea, el legislador catalán considera que el esfuerzo económico 
para acceder a las necesidades básicas varía en función de la capacidad económica 
de los contribuyentes, siendo mayor para las rentas más bajas. De ahí que el umbral 
de renta utilizado por el precepto autonómico impugnado –12.450 €– para que re-
sulte aplicable el mínimo incrementado se sitúe levemente por encima del umbral de 
riesgo de pobreza para los hogares formados por una sola persona (10.981 €) según 
la última «encuesta de condiciones de vida» correspondiente al año 2018 elaborada 
por el Instituto de Estadística de Cataluña.
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b) De otro lado, sostiene que la fijación de un umbral de renta para el acceso al 
incremento del mínimo del contribuyente aprobado de conformidad al art. 46.1 a) 
de la Ley 22/2009, no modifica, en contra del art. 46.2 e) de la Ley 22/2009, los 
conceptos y las circunstancias personales y familiares contenidos en los arts. 56-60 
LIRPF, ni desvirtúa la naturaleza de los mínimos, ni la estructura del IRPF. En pri-
mer lugar, del concepto de mínimo personal y familiar definido en el art. 56 LIRPF 
no se desprende que los mínimos tengan que ser los mismos para todos los contri-
buyentes que se encuentren en cada una de las situaciones personales reguladas, con 
independencia de su capacidad económica, dado que los mínimos por descendientes 
y por ascendientes previstos en la ley estatal (arts. 58 y 59 LIRPF) establecen um-
brales de renta para ser aplicados, como también lo hacía la antigua Ley 40/1998, de 
9 de diciembre, del IRPF, antes y después de su reforma por la Ley 46/2002, de 18 
de noviembre. En segundo lugar, la capacidad económica no puede considerarse una 
situación personal a efectos del art. 46.2 e) de la Ley 22/2009 sin contravenir lo dis-
puesto en el preámbulo de la actual LIRPF «esta estructura supone que los contri-
buyentes no tributan por las primeras unidades monetarias que obtienen y que des-
tinan a cubrir las necesidades vitales, de forma que los contribuyentes con iguales 
circunstancias personales y familiares logran el mismo ahorro, con lo que se mejora 
la progresividad del impuesto». Y, en tercer lugar, la norma impugnada no regula la 
única situación personal contenida en el art. 57 LIRPF, cual es la edad del contri-
buyente, pues no fija edades distintas para la aplicación del mínimo incrementado, 
ni establece un tercer mínimo incrementado para mayores de ochenta y cinco años.

C) Esta representación autonómica asevera, en contra de lo argumentado por el 
abogado del Estado, que una interpretación sistemática del art. 46.1 a) y 2 e) y del 
art. 46.1 c) de la Ley 22/2009 (en concreto, de la configuración de la cesión de la 
competencia normativa sobre mínimo personal y familiar, y deducciones en la cuo-
ta) avala la constitucionalidad del art. 88 de la Ley 5/2020. Y ello porque la inter-
pretación contraria sería inane, puesto que la comunidad autónoma podría conseguir 
para aquellos contribuyentes con una suma de bases liquidables general y del ahorro 
igual o inferior a 12.450 € un efecto idéntico al obtenido con el incremento en 555 € 
del mínimo personal del art. 57.1 LIRPF a través una deducción en la cuota del 12 
por 100 de 555 €.

8. Por providencia de 26 de octubre de 2021 se señaló para deliberación y vota-
ción de la presente sentencia el día 28 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos 
1. El presente recurso de inconstitucionalidad ha sido promovido por el presi-

dente del Gobierno contra el art. 88 de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, 
de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, 
y de creación del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente. 
Este precepto fija, con efectos desde 1 de enero de 2020, las cuantías del mínimo 
personal (o del contribuyente) aplicables al tramo autonómico del IRPF disponien-
do lo siguiente: 

«Artículo 88. Mínimo del contribuyente (Impuesto sobre la renta de las perso-
nas físicas)

Con efectos desde el 1 de enero de 2020, y en los términos del artículo 46.1 a de 
la Ley del Estado 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 
financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con es-
tatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, se establece el 
siguiente importe para el mínimo personal: 

a) El mínimo del contribuyente es, con carácter general, de 5550 euros anuales.
b) Si la suma de las bases liquidables general y del ahorro del contribuyente es 

igual o inferior a 12450 euros, el mínimo del contribuyente es de 6105 euros anua-
les».
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El abogado del Estado solicita la inconstitucionalidad y nulidad del art. 88 de la 
Ley 5/2020 por invadir la competencia exclusiva del Estado sobre hacienda general 
(art. 149.1.14 CE) al desbordar el marco competencial de la cesión de competencias 
normativas a la comunidad autónoma que, sobre el mínimo personal del IRPF, esta-
blece el Estado en los arts. 10.2 y 19.2 a) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de sep-
tiembre, de financiación de las comunidades autónomas; y, en concreto, en el art. 46 
de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, «por la que se regula el sistema de financia-
ción de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de 
autonomía y se modifican determinadas normas tributarias», al que se remite el art. 
2.2 de la Ley 16/2010, de 16 de julio, «del régimen de cesión de tributos del Estado 
a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de 
dicha cesión».

Por su parte, tanto la abogada de la Generalitat como el letrado del Parlament de 
Cataluña, en los términos que se sintetizan en los antecedentes, solicitan la desesti-
mación del recurso por no concurrir la tacha de inconstitucionalidad en él invocada, 
al haberse ejercido las competencias normativas delegadas sobre el mínimo perso-
nal del IRPF dentro del marco establecido en el bloque de la constitucionalidad y, 
por tanto, sin contravención de los arts. 149.1.14 CE en relación con los arts. 133.1 
y 157.3 CE.

Dado que la queja de la representación estatal se centra exclusivamente en el in-
cremento autonómico sobre la cuantía estatal del mínimo personal del IRPF para 
los contribuyentes con rentas bajas, el objeto de este proceso constitucional queda 
circunscrito al apartado b) del art. 88 de la Ley 5/2020.

2. Dado que nos encontramos ante una controversia estrictamente competencial, 
debemos comenzar concretando la distribución que del poder tributario estatal y 
autonómico en materia de tributos estatales cedidos, hace la Constitución y el blo-
que de la constitucionalidad, ya que en los estatutos de autonomía las comunidades 
autónomas han asumido competencias sobre los mismos. En particular, Cataluña en 
el art. 203.2 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña.

Habiéndose recogido recientemente este marco competencial con carácter gene-
ral en la STC 65/2020, de 18 de junio, FJ 5 C), se da aquí por reproducido, sin per-
juicio de resaltar sus líneas fundamentales: 

A) Los impuestos cedidos son tributos de titularidad estatal, fruto de la potestad 
tributaria originaria del Estado ex art. 133.1 CE y de su competencia exclusiva so-
bre Hacienda General (art. 149.1.14 CE). Por tanto, es el Estado el que establece en 
la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas, ex art. 157.3 CE,  
«la regulación esencial de la cesión» (STC 181/1988, de 13 de octubre, FJ 3), ac-
tualmente recogida en los arts. 10, 11, 19.2 y 20.2, 3 y 5 LOFCA; y en las leyes 
reguladoras del sistema de financiación autonómica (la vigente Ley 22/2009) se 
complementa y desarrolla ese marco orgánico general que determina el régimen 
de cesión de tributos a las comunidades autónomas, regulando las condiciones y el 
alcance de la misma. Dicha cesión se produce para Cataluña con la promulgación 
de la Ley 16/2010, de 16 de julio, «del régimen de cesión de tributos del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha 
cesión», que modifica la disposición adicional séptima del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, puesto que, como determina el art. 10.2 LOFCA, se entenderá efectua-
da la cesión «cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del Estatuto 
correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma se esta-
blezca en una ley específica».

Por lo aquí importa, además del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley Or-
gánica de financiación de las comunidades autónomas, en lo que concierne a la de-
legación de facultades normativas al amparo del art. 150.1 CE, tanto esta última ley 
ordinaria (en adelante, Ley 16/2010 o ley específica de cesión) como la Ley 22/2009, 
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a la que la primera se remite (art. 2.2: «se atribuye a la Comunidad Autónoma de 
Cataluña la facultad de dictar para sí misma normas legislativas, en los casos y en 
las condiciones previstos en la Ley 22/2009»), forman parte del bloque de la consti-
tucionalidad ex art. 28 LOTC al delimitar competencias entre el Estado y las comu-
nidades autónomas en materia de tributos cedidos [por todas, SSTC 161/2012, de 20 
de septiembre, FJ 2 c), y 197/2012, de 6 de noviembre, FJ 2].

B) Se trata, pues, de tributos establecidos por el Estado y regulados principal-
mente por él, cuyo producto corresponde total o parcialmente a las comunidades 
autónomas (arts. 203.2 EAC y 10.1 LOFCA), por lo que su cesión a las comunidades 
autónomas no implica «la transmisión de la titularidad sobre el mismo o sobre el 
ejercicio de las competencias inherentes al mismo» (SSTC 192/2000, de 13 de julio, 
FJ 8; 35/2012, de 15 de marzo, FJ 7, y 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 3), como 
indica también el art. 45 de la Ley 22/2009. En la actualidad, el régimen legal de 
los tributos cedidos es sustancialmente distinto en función de la figura impositiva 
objeto de cesión y esas diferencias se proyectan sobre la triple desmembración de la 
competencia que puede ejercerse sobre la materia tributaria: la competencia norma-
tiva, la competencia ejecutiva o administrativa (que incluye también las funciones 
de sanción y de revisión) y la competencia sobre el rendimiento o producto de la 
recaudación de dichos tributos.

C) En lo que afecta al IRPF, aquí concernido, el régimen de cesión contempla, de 
un lado, la atribución parcial del 50 por 100 de los rendimientos [disposición adicio-
nal séptima a) EAC; art. 11 a) LOFCA; arts. 12, 25.1 a), 26 y 30 de la Ley 22/2009; 
y art. 1 a) de la Ley 16/2010] sin delegación de competencias administrativas o eje-
cutivas (de aplicación, sanción y revisión) [arts. 19.2 y 3, y 20.2 y 3 LOFCA; arts. 
204.1 y 2, y 205 EAC; art. 54.2 a) de la Ley 22/2009, al que se remite el art. 2.1 de 
la Ley 16/2010]. De otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 150.1 CE y 
19.2 LOFCA, a partir del sistema de financiación autonómica implantado en España 
en 1997, la cesión de tributos a las comunidades autónomas incluye la delegación de 
competencias normativas que en cada caso se indiquen al regular la cesión aplica-
ble ratione temporis (por todas, SSTC 25/2016, de 15 de febrero, FJ 2, y 33/2016, de 
18 de febrero, FJ 4). Y en cuanto al IRPF, estas competencias normativas delegadas 
consisten, en virtud del art. 19.2 a) LOFCA, no solo en «la regulación de la tarifa y 
deducciones de la cuota» sino también, como novedad del sistema de financiación 
autonómica vigente, en «la fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar».

Comoquiera que el ejercicio autonómico de dichas competencias normativas 
debe realizarse «en los términos que establezca la Ley que regule la cesión de tri-
butos» (arts. 10.3 y 19.2 LOFCA); y esta se remite a lo dispuesto en la Ley 22/2009 
(art. 2.2 de la Ley 16/2010), habrá que estar a lo preceptuado en su art. 46 «Alcance 
de las competencias normativas en el Impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas». Este precepto, debido a la relevancia que entraña la cesión de competencias 
normativas del IRPF, y a diferencia de los demás impuestos cedidos, establece dos 
listas (positiva y negativa) sobre las condiciones de la delegación normativa de los 
tres elementos esenciales del IRPF que permite el art. 19.2 a) LOFCA.

Concretamente, y por lo que se refiere al mínimo personal y familiar aplicable al 
tramo autonómico del IRPF, de una parte, se dispone en el art. 46.1 a) que «las co-
munidades autónomas podrán asumir competencias normativas sobre: a) El importe 
del mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo del gravamen autonómico. 
A estos efectos, las comunidades autónomas podrán establecer incrementos o dismi-
nuciones en las cuantías correspondientes al mínimo del contribuyente y a los mí-
nimos por descendientes, ascendientes y discapacidad a que se refieren los artículos 
57, 58, 59 y 60 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas con el límite del 10 por 100 para cada una de las cuantías». Y, de 
otra parte, en la lista complementaria del art. 46.2 se prevé que «Las comunidades 
autónomas no podrán regular: [...] e) Los conceptos ni las situaciones personales y 
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familiares comprendidos en cada uno de los mínimos a que se refieren los artículos 
57, 58, 59 y 60, ni las normas para su aplicación previstas en el artículo 61, de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas; y f) 
En general, todas las materias no contempladas en el apartado 1 anterior».

Asimismo, aunque las leyes estatales reguladoras de los tributos cedidos no son 
parámetro de enjuiciamiento de forma directa, sí pueden serlo por remisión cuando 
las normas estatales de cesión se remiten expresamente a ellas, como lo hace el art. 
46 de la Ley 22/2009 (STC 197/2012, FJ 3, con cita de la STC 161/2012, FJ 3). En 
este caso, será norma de contraste la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, «del impues-
to sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los 
impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio».

3. Una vez expuesto el ámbito de la delegación estatal de las competencias nor-
mativas sobre el mínimo personal y familiar aplicable en la determinación del gra-
vamen autonómico del IRPF, corresponde ya analizar si el establecimiento autonó-
mico de un mínimo personal incrementado, de aplicación exclusiva a contribuyentes 
con base liquidable total (general y del ahorro) igual o inferior a 12.450 €, como el 
aquí impugnado, se realiza dentro del marco y límites introducidos por el Estado 
en el art. 46 de la Ley 22/2009 (al que el art. 2.2 de la ley específica de cesión se 
remite) en el ejercicio de su potestad originaria ex arts. 133.1, 149.1.14 y 157.3 CE.

A) Procede comenzar este examen con un breve análisis de la norma autonómica 
impugnada y la norma estatal de contraste.

a) Por un lado, el art. 88 b) de la Ley 5/2020 introduce, a los efectos de determi-
nar el gravamen autonómico del IRPF, un incremento de la cuantía del mínimo per-
sonal prevista por el legislador estatal en el art. 57.1 LIRPF, cifrado en 6.105 € anua-
les, para los contribuyentes cuya suma de bases liquidables (general y del ahorro) 
sea igual o inferior a 12.450 €. Con esta medida tributaria el legislador autonómico 
persigue, según la exposición de motivos de la referida Ley 5/2020, (i) incrementar 
la progresividad del impuesto y (ii) reducir la carga tributaria a los contribuyentes 
con un nivel de renta más bajo sin alterar la del resto, compensando así el mayor 
coste de la vida en Cataluña, más elevado que la media estatal; y evitando asimismo 
que esta rebaja fiscal tenga un importante coste presupuestario para la Generalitat, 
como expresan las representaciones autonómicas.

b) Por otro lado, el art. 57 LIRPF determina las cuantías del mínimo personal o 
del contribuyente; cuantías que, junto con las establecidas para los mínimos por as-
cendientes y descendientes a cargo (arts. 58 y 59 LIRPF) y para el mínimo por dis-
capacidad (art. 60 LIRPF), conforman la cuantía del denominado mínimo personal 
y familiar, que constituye «la parte de la base liquidable no sometida a tributación 
por destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del con-
tribuyente» (art. 56.1 LIRPF). Y a efectos del cálculo del gravamen autonómico se 
incrementará o disminuirá en los importes que apruebe la comunidad autónoma «de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2009» (art. 56.3 LIRPF). En el actual IRPF 
ese mínimo personal y familiar ya no se configura, a diferencia del IRPF anterior, 
como reducción de base imponible, sino que incide en la determinación de la cuota. 
De ahí que para hallar las cuotas íntegras estatal y autonómica se apliquen las escalas, 
primero, a toda la base liquidable (sin sustraer el mínimo) y, después, al mínimo per-
sonal y familiar, minorando el segundo resultado del primero (arts. 63 y 74 LIRPF).

Así, con carácter general, la cuantía del mínimo personal o del contribuyen-
te será de 5.550 € anuales (art. 57.1 LIRPF), aumentando en 1.150 € anuales si la 
edad de este a la fecha de devengo del impuesto supera los sesenta y cinco años, y 
en 1.400 € anuales adicionales si supera los setenta y cinco años (art. 57.2 LIRPF).

B) A la vista del contraste de los dos preceptos y del marco competencial an-
teriormente descrito, cabe apreciar una extralimitación en el ámbito de la cesión, 
puesto que una interpretación sistemática de los apartados 1 a) y 2 e) del art. 46 de 
la Ley 22/2009 impide a las comunidades autónomas supeditar o condicionar la 
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modificación que eventualmente establezcan sobre las cuantías del mínimo personal 
y familiar estatal, ya sea al nivel de rentas del contribuyente (como la norma aquí 
impugnada), ya sea a cualquier otra circunstancia subjetiva (personal o familiar) u 
objetiva (como la cuantía o el origen de la renta, por ejemplo) no contemplada expre-
samente en la regulación estatal de esos mínimos (arts. 57-60 LIRPF).

En efecto, el citado art. 46.1 a) permite incrementar o disminuir las cuantías 
aprobadas por el Estado a efectos del cálculo del gravamen autonómico; pero, en 
todo caso, y con el fin de mantener la necesaria coherencia en un aspecto tan rele-
vante del IRPF, se fijan dos límites: primero, un porcentaje máximo de variación, 
al alza o a la baja, del 10 por 100 para cada una de las cuantías que componen el 
mínimo personal y familiar [art. 46.1 a)]; y, segundo, una prohibición específica de 
regulación autonómica (i) de los conceptos y las circunstancias personales y fami-
liares comprendidos en cada mínimo estatal (art. 57-60 LIRPF) y (ii) de las normas 
de aplicación de los mismos (art. 61 LIRPF), que deberán ser los previstos por la 
normativa estatal [art. 46.2 e)]. En consecuencia, a diferencia de la delegación de 
la «regulación» sobre la escala autonómica aplicable a la base imponible general y 
sobre las deducciones en la cuota autonómica [con las condiciones del art. 46.1 b) y 
c), respectivamente], el alcance de la cesión de la competencia normativa en mate-
ria de mínimo personal y familiar se circunscribe, como bien estipula el art. 19.2 a)  
LOFCA, a la «fijación» de las cuantías que lo integran (que no «regulación» del 
propio mínimo); lo que implica exclusivamente graduar el importe de cada una de 
las cantidades hasta un 10 por 100 sin someterlas a más condicionamientos que los 
establecidos por el Estado. Varios argumentos avalan esta conclusión.

a) Ya en las SSTC 161/2012 (FJ 5) y 197/2012 (FJ 4), al enjuiciar el posible des-
bordamiento del ámbito estatal de cesión de competencias normativas sobre la crea-
ción autonómica de deducciones en la cuota del IRPF, se expuso que en la LIRPF 
existen reducciones o deducciones que únicamente tienen en cuenta circunstancias 
personales y familiares del contribuyente, como las previstas en los arts. 56 a 61 
LIRPF, que toman en consideración la edad, la discapacidad física, el número de 
descendientes o ascendientes a cargo, y que cumplen la función de subjetivizar la 
carga tributaria; y otras vinculadas a la obtención de una determinada categoría de 
renta y no solo a circunstancias puramente personales, poniendo de ejemplo el en-
tonces vigente art. 20 LIRPF (reducción por obtención de rendimientos del trabajo). 
Pues bien, baste acudir ahora al art. 32.2 LIRPF (reducción por obtención de rendi-
mientos de actividades económicas) para señalar que el legislador del IRPF intro-
duce reducciones que, a diferencia del mínimo personal y familiar de los arts. 56 a 
61 LIRPF, se vinculan a la obtención de una clase de renta (rendimientos de activi-
dades económicas), aunque tengan en cuenta determinadas situaciones personales 
del contribuyente (como la discapacidad, en este caso) y se gradúan, en lo que ahora 
importa, en función de la cuantía de los rendimientos obtenidos.

Así las cosas, es precisamente porque el mínimo personal y familiar configurado 
en la ley estatal atiende única y exclusivamente a circunstancias subjetivas persona-
les y familiares (y, en concreto, el mínimo personal del art. 57 LIRPF solo a la edad 
del contribuyente), por lo que la introducción autonómica de un elemento objetivo 
ajeno a la regulación estatal del mínimo del contribuyente para modular su impor-
te, como es la cuantía de la renta, desborda el ámbito de cesión diseñado en el art. 
46.2 e), que prohíbe regular el propio mínimo personal del art. 57 LIRPF. Y ello con 
independencia de que, como sostienen las representaciones autonómicas, (i) el pre-
cepto impugnado no modifique la única circunstancia personal (la edad) prevista en 
el art. 57 LIRPF y (ii) el nivel de renta del contribuyente no constituya una circuns-
tancia personal (ni familiar) cuya regulación por parte de la comunidad autónoma 
prohíba expresamente el art. 46.2 e) de la Ley 22/2009.

b) Admitir lo contrario conllevaría desvirtuar el concepto unitario de mínimo 
personal y familiar para todos los contribuyentes con las mismas situaciones per-
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sonales y familiares con independencia de su nivel de renta que, según el legislador 
del IRPF de 2006, se halla no a través de la cuantía de ese mínimo (que es única 
para todos), sino a través de la aplicación a la misma de un tipo cero. En este sentido, 
este tribunal ya ha reconocido expresamente la legitimidad constitucional de que el 
legislador condicione o no el mínimo vital de subsistencia (y dentro de él, el míni-
mo personal y familiar del IRPF) en función del nivel de renta «pudiendo ser válida 
la opción de condicionar la aplicación del mínimo hasta un determinado umbral de 
renta, igual de válida es la opción contraria, esto es, la de garantizar aquel mínimo 
vital de subsistencia libre de gravamen para todos los obligados al sostenimiento del 
gasto público» (STC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 4). Pero, en todo caso, la elección 
de la articulación de la protección de ese mínimo en el IRPF entre las diferentes op-
ciones legislativas constitucionalmente posibles solo puede competer al Estado en 
el legítimo ejercicio de su poder tributario originario (art. 133.1 CE) y de su com-
petencia exclusiva de hacienda general (art. 149.1.14 CE) para la regulación de sus 
propios tributos, con la única excepción exclusivamente cuantitativa establecida en 
el art. 46.1 a) de la Ley 22/2009 y cedida a la comunidad autónoma catalana ex art. 
2.2 de la Ley 16/2020 [arts. 203 EAC y 19.2 a) LOFCA].

c) Adicionalmente, debe rechazarse, de un lado, el argumento del letrado del Par-
lament de que el legislador estatal haya introducido un umbral de renta para la apli-
cación del mínimo por ascendientes y descendientes en los arts. 58 y 59 LIRPF que, 
de existir, solo permitiría su propia variación hasta un 10 por 100 ex art. 46.1 a) de la 
Ley 22/2009 y no la introducción de dicho umbral en el mínimo del contribuyente del 
art. 57 LIRPF, donde no se contempla. Es más, los umbrales de renta de los arts. 58 
y 59 LIRPF se refieren no al contribuyente sino a la determinación de los concretos 
ascendientes y descendientes que generan el derecho a los mismos, que no es lo mis-
mo; umbrales que, por otra parte, tampoco podría modificar la comunidad autóno-
ma al constituir estos una circunstancia familiar (concepto de ascendiente o descen-
diente a cargo) ex art. 46.2 e) de la Ley 22/2009. Y, de otro lado, debe afirmarse que 
el hecho de que la comunidad autónoma, en el ejercicio de la competencia normativa 
delegada en el art. 46.1 c) de la Ley 22/2009, pueda crear una deducción en la cuota 
autonómica del IRPF de efectos equivalentes al mínimo incrementado aquí impug-
nado y para los mismos destinatarios [del 12 por 100 sobre la cuantía del aumento 
que el art. 88 b) de la Ley 5/2020 aplica sobre el mínimo personal estatal: 555 €,  
según sostiene el letrado del Parlament] en ningún caso convierte en constitucional 
el incremento autonómico del mínimo personal aquí controvertido.

C) Por lo demás, no procede que este tribunal se pronuncie, como insta el abo-
gado del Estado, sobre la pretendida adecuación de la medida tributaria impugna-
da a las finalidades que persigue según el preámbulo de la Ley 5/2020 o a la pro-
pia estructura del IRPF vigente; ni tampoco, como pretenden las representaciones 
autonómicas, sobre qué norma sobre el mínimo del contribuyente (la autonómica 
impugnada o la estatal de contraste) plasma mejor los principios constitucionales 
de capacidad económica y progresividad de los que el IRPF, como pilar estructu-
ral del sistema tributario, debe ser «su más cabal proyección» (STC 182/1997, de 
28 de octubre, FJ 6). Y ello por ser estas cuestiones de política legislativa, ajenas 
a la función de este tribunal. En efecto, no corresponde efectuar valoración algu-
na sobre la calidad o acierto técnico de la norma autonómica controvertida «pues 
no es este tribunal ‘juez de la calidad técnica de las leyes’, en su triple dimensión 
de corrección técnica, oportunidad o utilidad de las leyes (STC 341/1993, de 18 de 
diciembre, FJ 2; con posterioridad, STC 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9), sino 
‘vigilante de su adecuación a la Constitución’ (STC 40/2018, de 26 de abril, FJ 8)» 
[SSTC 119/2018, de 31 de octubre, FJ 2 b); y 65/2020, FJ 8 A)] y, en este caso, al 
marco de cesión estatal de competencias normativas sobre el IRPF diseñado en el 
bloque de la constitucionalidad.
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D) Por todo lo expuesto debe declararse la inconstitucionalidad y nulidad del 
art. 88 b) de la Ley 5/2020, al fijar un incremento del mínimo personal estatal de 
aplicación exclusiva hasta un determinado umbral de renta, excediendo los límites 
que para el ejercicio autonómico de esa competencia cedida prevé el Estado en el 
art. 46.1 a) y 2 e) de la Ley 22/2009, al que se remite el art. 2.2 de la ley específica 
de cesión, y produciéndose automáticamente una invasión de la competencia estatal 
sobre el IRPF (art. 149.1.14 CE en relación con los arts. 133.1 y 157.3 CE)

Resta modular el alcance de esta declaración de inconstitucionalidad y nulidad 
para atender adecuadamente a otros valores con trascendencia constitucional, como 
los derechos de terceros que aplicaron en el IRPF correspondiente al ejercicio 2020 
el mínimo incrementado regulado en el apartado b) del art. 88 de la Ley 5/2020 de-
clarado ahora inconstitucional. Por este motivo, conforme a exigencias del mentado 
principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), las obligaciones tributarias devengadas 
a su amparo no son susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la inconsti-
tucionalidad y nulidad ahora declaradas.

Fallo 
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el presente 
recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad 
y nulidad del art. 88 b) de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, 
de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación 
del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, con los efectos 
determinados en el fundamento jurídico 3 D) de esta sentencia.

Publíquese esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a veintiocho de octubre de dos mil veintiuno.

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència 
i Tecnologia (CAPCIT)
414-00002/13

SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES

Reg. 22801 / Acord: Mesa del Parlament, 23.11.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de novembe de 2021, de con-
formitat amb l’article 7.2.b de les Normes d’organització del Consell Assessor del 
Parlament sobre Ciència i Tecnologia, ha acordat que la Sra. Assumpta Escarp Gi-
bert substitueixi la Sra. Eva Granados Galiano com a representant de la Mesa del 
Parlament al Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer
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