
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de la ciència de Catalunya
200-00002/13
Propostes d’audiència d’organitzacions, grups socials i experts presentades pels grups parla-
mentaris 11
Acord de la Comissió sobre les audiències proposades 14
Ponència per a elaborar l’Informe 17

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra, per tal d’establir una acció positiva d’equilibra-
ment de la presència de dones i homes a la plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra
202-00024/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 18

Proposició de llei per a prohibir els cetacis, els otàrids en captivitat i els delfinaris 
a Catalunya
202-00025/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 18

Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista, relativa a les indemnitzacions i 
els ajuts per a dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills
202-00027/13
Presentació: GP PSC-Units 19

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
202-00035/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 22

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la fossa de Bonastre
250-00315/13
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre la implementació de programaris de  transcripció de 
veu als jutjats
250-00316/13
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre l’exhumació de Cipriano Martos Jiménez, militant an-
tifranquista torturat i assassinat per les forces de seguretat del règim franquista el 
1973 a Reus
250-00330/13
Esmenes presentades 24

Proposta de resolució sobre el Programa d’infraestructura verda de Catalunya
250-00341/13
Esmenes presentades 24
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Proposta de resolució sobre la construcció d’una ciutat de la justícia a Sabadell
250-00343/13
Esmenes presentades 25

Proposta de resolució sobre l’activació de sòl industrial al Berguedà
250-00344/13
Esmenes presentades 25

Proposta de resolució sobre el millorament del sistema d’ajuts per a pal·liar els danys 
causats pel Filomena a les oliveres
250-00399/13
Presentació: GP VOX 26

Proposta de resolució sobre el pla de millora urbana i el projecte de reparcel·lació 
de la unitat d’actuació 12.1 de Pineda de Mar i el projecte de reparcel·lació econò-
mica del polígon d’actuació 5 de Calella
250-00400/13
Presentació: GP PSC-Units 28

Proposta de resolució sobre la modificació del protocol de dol del  Parlament de 
Catalunya
250-00401/13
Presentació: GP VOX 30

Proposta de resolució sobre l’erradicació dels matrimonis forçats
250-00402/13
Presentació: GP VOX 30

Proposta de resolució sobre el retorn del servei de ginecologia als centres d’atenció 
primària de Sant Joan Despí
250-00403/13
Presentació: GP PSC-Units 33

Proposta de resolució sobre les violències masclistes que pateixen les dones amb 
discapacitats
250-00404/13
Presentació: GP PSC-Units 34

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública en un solar 
municipal de Lleida
250-00405/13
Presentació: GP PSC-Units 35

Proposta de resolució sobre la instància al Govern de l’Estat perquè executi la sen-
tència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix l’obligació de 
la Generalitat de garantir el 25% de les classes dels centres educatius en castellà
250-00406/13
Presentació: GP VOX 36

Proposta de resolució sobre el compliment de la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que estableix l’obligació de la Generalitat de garantir el 25% 
de les classes dels centres educatius en castellà
250-00407/13
Presentació: GP VOX 38

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels dies d’obertura del consultori mèdic 
de Prullans
250-00408/13
Presentació: GP PSC-Units 39

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els projectes estratègics i de 
suport a les empreses
302-00058/13
Esmenes transaccionals presentades 40

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques culturals
302-00059/13
Esmenes transaccionals presentades 41

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge
302-00060/13
Esmenes transaccionals presentades 41
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’economia social
302-00064/13
Esmenes transaccionals presentades 43

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model d’acompanyament i 
residència en la vida dependent
302-00066/13
Esmenes transaccionals presentades 44

4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 32/XIV, sobre la defensa judicial dels agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra
290-00023/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 33/XIV, sobre la destinació de recursos a la 
sanitat i la construcció d’equipaments per a la gent gran a Barcelona
290-00024/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 13/XIV, sobre les línies d’acció per a dur a ter-
me la transformació del model econòmic
390-00013/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 50

Control del compliment de la Moció 17/XIV, sobre la feminització del Cos de Bom-
bers de la Generalitat
390-00017/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 58

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-
cació sobre les mesures previstes per a aplicar la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya que estableix que s’ha d’impartir un 25% de les classes 
d’educació infantil, primària i secundària en castellà
354-00070/13
Sol·licitud i tramitació 60

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

Proposta d’audiència en ponència de Carlos Vallejo, president de l’Associació Ca-
talana d’ex Presos Polítics del Franquisme, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica
352-00364/13
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència de Juan M. Calvo, president de l’Amical de Maut-
hausen i Altres Camps, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00365/13
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Guixé, director de l’Observatori Europeu 
de Memòries, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00366/13
Sol·licitud 60

Proposta d’audiència en ponència de Ramon Arnabat, director del projecte Tots els 
Noms, de l’Institut d’Estudis Penedesencs, amb  relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica
352-00367/13
Sol·licitud 61



BOPC 178
7 de desembre de 2021

Taula de contingut 4

Proposta d’audiència en ponènci a de Tina Merino, en representació de l’Associació 
per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, amb relació a la Pro-
posició de llei de memòria democràtica
352-00368/13
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en ponència de Raül Valls, en representació de l’Amical Antics 
Guerrillers de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00369/13
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en ponència de Montse Gené, en representació de l’Associació 
de Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona, amb relació a la Proposició 
de llei de memòria democràtica
352-00370/13
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en ponència de Ricard Vinyes, professor de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00371/13
Sol·licitud 61

Proposta d’audiència en ponència de Montserrat Duch, professora de la Universitat 
Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00372/13
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència de Carme Molinero, professora de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00373/13
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència de Javier Tébar, en representació de l’Arxiu His-
tòric de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica
352-00374/13
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència d’Andreu Mayayo, professor de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00375/13
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Amical de Mauthausen i 
Altres Camps amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00376/13
Sol·licitud 62

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Amical de Ravensbrück 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00377/13
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Amical de les Brigades 
Internacionals amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00378/13
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Amical Antics Guerrillers 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00379/13
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
d’ex Presos Polítics del Franquisme amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica
352-00380/13
Sol·licitud 63

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Aviadors de 
la República amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00381/13
Sol·licitud 63
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Ateneu de Memòria Po-
pular amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00382/13
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació per a la Me-
mòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica
352-00383/13
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació pro Memò-
ria als Immolats per la Llibertat a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica
352-00384/13
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Memòria So-
cialista amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00385/13
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Rafael Cam-
palans amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00386/13
Sol·licitud 64

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Josep Irla 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00387/13
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Andreu Nin 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00388/13
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Cipriano Gar-
cia amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00389/13
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00390/13
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Memorial Democràtic dels 
Treballadors de SEAT amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00391/13
Sol·licitud 65

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00392/13
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00393/13
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Xavier Menéndez i Pablo, director 
del programa de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00394/13
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Gurt Esparraguera, arqueòleg, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00395/13
Sol·licitud 66
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Proposta d’audiència en ponència de Xavier Jordana Comín, especialista en antro-
pologia física, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00396/13
Sol·licitud 66

Proposta d’audiència en ponència d’Eneko Barbería Marcalain, especialista en me-
dicina forense, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00397/13
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en ponència de Conxita Mir Curcó, especialista en història 
contemporània, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00398/13
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en ponència de Rosa Ana Alija Fernández, professora espe-
cialista en dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00399/13
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Ramionet, en representació de l’Associació 
per a la Recuperació de la Memòria Històrica, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00400/13
Sol·licitud 67

Proposta d’audiència en comissió d’Alfons Aragoneses Aguado, professor d’Histò-
ria del Dret de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00401/13
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Toran Belver, expresidenta de l’Amical 
Mauthausen, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00402/13
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en comissió de Rolando d’Alessandro, activista i escriptor, amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00403/13
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en comissió de Flavio Guidi, historiador de Libera Associazi-
one Italo Catalana Antifascista, amb relació a la Proposició de llei de memòria de-
mocràtica de Catalunya
352-00404/13
Sol·licitud 68

Proposta d’audiència en comissió de Maria Isabel Peris Muñoz, en representació del 
Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, amb relació a la Proposició 
de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00405/13
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en comissió de Mónica Borrell Cairol, doctora en història con-
temporània per la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00406/13
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en comissió de Gustau Nerín Abad, antropòleg del Centre 
d’Estudis Africans, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya
352-00407/13
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en comissió d’Eduard Gargallo, doctor en història contempo-
rània per l’Institut Universitari de Lisboa, amb relació a la Proposició de llei de me-
mòria democràtica de Catalunya
352-00408/13
Sol·licitud 69
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Proposta d’audiència en comissió de Rosa Moran, historiadora de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria democrà-
tica de Catalunya
352-00409/13
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en comissió de Josep Morella, president de la Federació d’Ate-
neus de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya
352-00410/13
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en comissió de Queralt Solé Barjau, en representació de la 
Secció d’Història Contemporània i Món Actual de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00411/13
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes i Tor, en representació de la 
Societat Catalana d’Estudis Jurídics, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00412/13
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Tartera Bieto, en representació d’Iltirta Ar-
queologia, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00413/13
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en comissió de Marta Simó Sánchez, en representació del 
Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00414/13
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en comissió de Carles Vallejo Calderón, en representació de 
l’Associació Catalana d’ex Presos Polítics del Franquisme, amb relació a la Propo-
sició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00415/13
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Pérez, doctor en història contemporà-
nia, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00419/13
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Pieras, en representació de la Federa-
ció d’Ateneus de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria demo-
cràtica de Catalunya
352-00420/13
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en comissió de Joan Tardà i Coma, exdiputat del Congrés dels 
Diputats, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00421/13
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Oliva i Llorens, historiador del Centre 
d’Història Contemporània de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de me-
mòria democràtica de Catalunya
352-00422/13
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en comissió de Mercè Morales i Montoya, doctora en història, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00423/13
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en comissió d’Eric Forcada, historiador, amb relació a la Pro-
posició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00424/13
Sol·licitud 72
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Proposta d’audiència en comissió de Jaume Sobrequés, historiador, amb relació a 
la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00425/13
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en comissió de Xabier Irujo, historiador, amb relació a la Pro-
posició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00426/13
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en comissió d’Unai Belaustegi Bedialauneta, doctor en his-
tòria contemporània, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica 
de Catalunya
352-00427/13
Sol·licitud 73

Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció 
a la Víctima davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les línies de treball 
per a evitar agressions als funcionaris dels centres penitenciaris
356-00326/13
Sol·licitud 73

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus de Ca-
talunya davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la necessitat d’una llei 
de recuperació del patrimoni espoliat
356-00333/13
Sol·licitud 73

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Societat Catalana de Tecno-
logia davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre la situació de la tecnologia 
a l’ensenyament obligatori i postobligatori
356-00353/13
Sol·licitud 73

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

Compareixença en ponència d’un representant de la Confederació General del Treball 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores 
i els treballadors del sector públic
353-00259/13
Substanciació 74

Compareixença en ponència d’Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de dret públic de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d’estabi-
lització de les treballadores i els treballadors del sector públic
353-00271/13
Substanciació 74

Compareixença en ponència de Vidal Aragonés Chicharro, advocat laboralista del 
Col·lectiu Ronda i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sec-
tor públic
353-00278/13
Substanciació 74

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
330-00048/13
Presentació: president de la Generalitat 75
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a 
cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball d’uixer o uixera que es pro-
dueixin al Parlament de Catalunya en els exercicis del 2022 i el 2023
501-00005/13
Correcció d’errades de publicació (BOPC 167) 75

Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a 
cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball d’administrador parlamentari 
o administradora parlamentària que es produeixin al Parlament de Catalunya en els 
exercicis del 2022 i el 2023
501-00006/13
Correcció d’errades de publicació (BOPC 167) 76
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de la ciència de Catalunya
200-00002/13

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

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CRU, 19.11.2021

Grup Parlamentari d’en Comú Podem
Proposta d’audiència en ponència de Toni Dorado Castaño, coordinador del Pro-

grama de Doctorat de Recursos Naturals de l’Escola Politècnica Superior d’Engi-
nyeria de Manresa - Universitat Politècnica de Catalunya Manresa, amb relació al 
Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00428/13)

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Rovira i Pato, director de la Fundació 
Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
la ciència de Catalunya (tram. 352-00429/13)

Proposta d’audiència en ponència de Javier Lafuente, catedràtic d’enginyeria quí-
mica de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la 
ciència de Catalunya (tram. 352-00430/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de 
l’àmbit d’universitats i recerca amb relació al Projecte de llei de la ciència de Cata-
lunya (tram. 352-00431/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Tre-
balladors de l’àmbit d’universitats i recerca amb relació al Projecte de llei de la cièn-
cia de Catalunya (tram. 352-00432/13)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Centres 
de Recerca Catalans amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 
352-00433/13)

Grup Parlamentari Socialistes - Units per Avançar
Proposta d’audiència en ponència de Josep Samitier Martí, president de l’Associa-

ció Catalana d’Entitats de Recerca, amb relació al Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya (tram. 352-00434/13)

Proposta d’audiència en ponència de Joan Parra Farré, vicepresident del Centre 
Gestió de les Tecnologies Leitat, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Ca-
talunya (tram. 352-00435/13)

Proposta d’audiència en ponència d’Enric Banda, president del Consell Assessor 
de Ciència, Tecnologia i Innovació, amb relació al Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya (tram. 352-00436/13)

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Ferrás Hernández, professor del 
Departament d’Operacions, Innovacions i Data Sciences d’ESADE, amb relació al 
Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00437/13)

Proposta d’audiència en ponència de Rolf Tarrach Siegel, expresident del Con-
sell Superior d’Investigacions Científiques i de l’Associació Europea d’Universitats 
i membre del Consell Assessor de la Fundació Princesa de Girona, amb relació 
al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00438/13)

Proposta d’audiència en ponència de Montserrat Vendrell Rius, presidenta del 
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la 
ciència de Catalunya (tram. 352-00439/13)
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Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Garrell i Guiu, enginyer industrial 
i expert en indústria 4.0, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya 
(tram. 352-00440/13)

Proposta d’audiència en ponència de Pedro Mier Albert, president de la Comis-
sió d’Innovació de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials, amb 
relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00441/13)

Proposta d’audiència en ponència de Nora Ventosa, presidenta de l’Associació Tec-
nio, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00442/13)

Proposta d’audiència en ponència de Margarita Arboix Arzo, exrectora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya (tram. 352-00443/13)

Proposta d’audiència en ponència de Núria Montserrat Pulido, investigadora 
principal de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de la ciència de Catalunya (tram. 352-00444/13)

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Marcet, consultor expert en l’àmbit 
universitari i de la innovació, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Cata-
lunya (tram. 352-00445/13)

Proposta d’audiència en ponència de Mateo Valero Cortés, fundador i director 
del Centre Nacional de Supercomputació, amb relació al Projecte de llei de la cièn-
cia de Catalunya (tram. 352-00446/13)

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Testar Ymbert, delegat del rector per 
a la innovació i la transferència de la Universitat de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00447/13)

Proposta d’audiència en ponència de Javier Lafuente Sancho, president de l’Asso-
ciació Catalana d’Universitats Públiques, amb relació al Projecte de llei de la ciència 
de Catalunya (tram. 352-00448/13)

Proposta d’audiència en ponència de Lluís Rovira i Pato, director de la Fundació 
Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
la ciència de Catalunya (tram. 352-00449/13)

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana

Proposta d’audiència en comissió d’Andreu Mas-Colell, exconseller d’Economia 
i Coneixement, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-
00450/13)

Proposta d’audiència en comissió de Josep Samitier Martí, president de l’Asso-
ciació Catalana d’Entitats de Recerca, amb relació al Projecte de llei de la ciència 
de Catalunya (tram. 352-00451/13)

Proposta d’audiència en comissió de Lluís Torner i Sabata, president d’un grup 
de treball del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, amb relació al Pro-
jecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00452/13)

Proposta d’audiència en comissió de Javier Lafuente Sancho, president de l’Asso-
ciació Catalana d’Universitats Públiques, amb relació al Projecte de llei de la ciència 
de Catalunya (tram. 352-00453/13)

Proposta d’audiència en comissió de Joan Guàrdia Olmos, rector de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 
352-00454/13)

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Casals i Pons, exrector de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 
352-00455/13)

Proposta d’audiència en comissió de Joan Comella Carnicé, director del Vall 
d’Hebron Institut de Recerca i membre de la Junta Directiva de l’Associació Catala-
na d’Entitats de Recerca, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya 
(tram. 352-00456/13)
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Proposta d’audiència en comissió d’Arcadi Navarro Cuartiellas, exsecretari 
d’Universitats i Recerca, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya 
(tram. 352-00457/13)

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Xavier Grau, exsecretari d’Uni-
versitats i Recerca, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 
352-00458/13)

Proposta d’audiència en comissió de María José Figueras Salvat, rectora de la 
Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalu-
nya (tram. 352-00459/13)

Proposta d’audiència en comissió de Caterina Biscari, directora del Sincrotró 
Alba i representant del Grup d’Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars, 
amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00460/13)

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Vilalta Verdú, secretari exe-
cutiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i director de la Xarxa Uni-
versitària Global per a la Innovació, amb relació al Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya (tram. 352-00461/13)

Proposta d’audiència en comissió de Mercè Segarra, vicerectora d’Emprenedoria 
i Transferència de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la 
ciència de Catalunya (tram. 352-00462/13)

Proposta d’audiència en comissió de Gemma Marfany Nadal, delegada del rector 
per a la divulgació científica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00463/13)

Proposta d’audiència en comissió de Luisa F. Cabeza Fabra, catedràtica de la 
Universitat de Lleida especialitzada en energia i sostenibilitat, amb relació al Pro-
jecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00464/13)

Proposta d’audiència en comissió de Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical 
de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya 
(tram. 352-00465/13)

Proposta d’audiència en comissió de Núria Gilgado Barbadilla, secretària de Po-
lítica Sindical de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei de 
la ciència de Catalunya (tram. 352-00466/13)

Proposta d’audiència en comissió de Marta Aymerich Martínez, vicerectora de 
Planificació Estratègica i Recerca de la Universitat Oberta de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00467/13)

Proposta d’audiència en comissió de Ramon Moreno Amich, catedràtic de cièn-
cies ambientals i ecologia de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei 
de la ciència de Catalunya (tram. 352-00468/13)

Proposta d’audiència en comissió de Jacint Jordana Casajuana, director de l’Ins-
titut Barcelona d’Estudis Internacionals i catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00469/13)

Proposta d’audiència en comissió de Miquel Duran Portas, catedràtic de l’Insti-
tut de Química Computacional i Catàlisi de la Universitat de Girona, amb relació al 
Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00470/13)

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Núria Aleixandre Cerarols, presidenta 
del Consell Social de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de la 
ciència de Catalunya (tram. 352-00471/13)

Proposta d’audiència en comissió d’Elena Costas-Pérez, professora d’economia i 
finances d’ESADE, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 
352-00472/13)

Proposta d’audiència en comissió de Fernando Macias, en representació del Col-
lectiu Campo Rom, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 
352-00473/13)
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Proposta d’audiència en comissió de Mar Alarcón Batlle, vicepresidenta d’Inno-
vació de Foment del Treball Nacional, amb relació al Projecte de llei de la ciència 
de Catalunya (tram. 352-00474/13)

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Marcet, expert en estratègia d’inno-
vació, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00475/13)

Proposta d’audiència en comissió de Myriam García-Berro, directora de Tec-
nologia i Transferència d’Eurecat - Centre Tecnològic de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00476/13)

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Ferrás Hernández, professor del De-
partament d’Operacions, Innovació i Data Sciences d’ESADE, amb relació al Pro-
jecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00477/13)

Proposta d’audiència en comissió de Teresa Navarro, directora de la Fundació 
d’Empresaris de Catalunya (Femcat), amb relació al Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya (tram. 352-00478/13)

Proposta d’audiència en comissió d’Inma Pastor, directora de l’Observatori de la 
Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de la ciència 
de Catalunya (tram. 352-00479/13)

Proposta d’audiència en comissió de Viola von Cramon-Taubadel, eurodiputada 
d’Els Verds-ALE i membre de la Comissió d’Indústria, Recerca i Energia del Par-
lament Europeu, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 
352-00480/13)

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Martorell, director associat del 
Centre de Supercomputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la cièn-
cia de Catalunya (tram. 352-00481/13)

Proposta d’audiència en comissió de Laia Balcells, professora de la Universitat 
de Georgetown, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 
352-00482/13)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Europeu de Re-
cerca amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00483/13)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Europeu d’Inno-
vació amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00484/13)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat Max Plan-
ck amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00485/13)

Grup Parlamentari Socialistes - Units per Avançar
Proposta d’audiència en ponència de Rolf Tarrach Siegel, expresident del Con-

sell Superior d’Investigacions Científiques i de l’Associació Europea d’Universitats 
i membre del Consell Assessor de la Fundació Princesa de Girona, amb relació al 
Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00486/13)

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Proposta d’audiència en ponència de Marc Bernaus i Esqué, en representació de 

l’Associació de Biotecnòlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de la cièn-
cia de Catalunya (tram. 352-00487/13)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió de Recerca i Universitats, 26.11.2021, DSPC-C 145

Propostes d’audiència aprovades
Compareixença en ponència de Toni Dorado Castaño, coordinador del Programa 

de Doctorat de Recursos Naturals de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 
Manresa - Universitat Politècnica de Catalunya Manresa, amb relació al Projecte de 
llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00291/13)
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Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Institució dels 
Centres de Recerca de Catalunya amb relació al Projecte de llei de la ciència de Ca-
talunya (tram. 353-00292/13)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’Uni-
versitats Públiques amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 
353-00293/13)

Compareixença en ponència d’una representació de Comissions Obreres de l’àm-
bit d’universitats i recerca amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya 
(tram. 353-00294/13)

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General de Treballa-
dors de l’àmbit d’universitats i recerca amb relació al Projecte de llei de la ciència 
de Catalunya (tram. 353-00295/13)

Compareixença en ponència de Marta Aymerich Martínez, vicerectora de Plani-
ficació Estratègica i Recerca de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00296/13)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Centres de 
Recerca Catalans amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 
353-00297/13)

Compareixença en ponència de Joan Comella Carnicé, director del Vall d’He-
bron Institut de Recerca i membre de la Junta Directiva de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Recerca, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya 
(tram. 353-00298/13)

Compareixença en ponència de Joan Parra Farré, vicepresident del Centre Gestió 
de les Tecnologies Leitat, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya 
(tram. 353-00299/13)

Compareixença en ponència d’Enric Banda, president del Consell Assessor de 
Ciència, Tecnologia i Innovació, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Ca-
talunya (tram. 353-00300/13)

Compareixença en ponència de Xavier Ferrás Hernández, professor del Departa-
ment d’Operacions, Innovacions i Data Sciences d’ESADE, amb relació al projecte 
de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00301/13)

Compareixença en ponència de Rolf Tarrach Siegel, expresident del Consell Su-
perior d’Investigacions Científiques i de l’Associació Europea d’Universitats i mem-
bre del Consell Assessor de la Fundació Princesa de Girona, amb relació al Projecte 
de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00302/13)

Compareixença en ponència d’Antoni Garrell i Guiu, enginyer industrial i expert 
en indústria 4.0, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 
353-00303/13)

Compareixença en ponència de Pedro Mier Albert, president de la Comissió 
d’Innovació de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials, amb re-
lació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00304/13)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Tecnio amb rela-
ció al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00305/13)

Compareixença en ponència de Margarita Arboix Arzo, exrectora de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Cata-
lunya (tram. 353-00306/13)

Compareixença en ponència de Núria Montserrat Pulido, investigadora princi-
pal de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de la 
ciència de Catalunya (tram. 353-00307/13)

Compareixença en ponència de Xavier Marcet, consultor expert en l’àmbit uni-
versitari i de la innovació amb relació al Projecte de llei de la ciència a Catalunya 
(tram. 353-00308/13)
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Compareixença en ponència de Xavier Testar Ymbert, delegat del rector per a la 
Innovació i la Transferència de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00309/13)

Compareixença en ponència d’Andreu Mas-Colell, exconseller d’Economia i Co-
neixement, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-
00310/13)

Compareixença en ponència de Lluís Torner i Sabata, president d’un grup de tre-
ball del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, amb relació al Projecte 
de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00311/13)

Compareixença en ponència de Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-
00312/13)

Compareixença en ponència de Jaume Casals i Pons, exrector de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-
00313/13)

Compareixença en ponència d’Arcadi Navarro Cuartiellas, exsecretari d’Univer-
sitats i Recerca, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 
353-00314/13)

Compareixença en ponència de Francesc Xavier Grau, exsecretari d’Universi-
tats i Recerca, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-
00315/13)

Compareixença en ponència de María José Figueras Salvat, rectora de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya 
(tram. 353-00316/13)

Compareixença en ponència de Caterina Biscari, directora del Sincrotró Alba i 
representant del Grup d’Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars, amb 
relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00317/13)

Compareixença en ponència de Mercè Segarra, vicerectora d’Emprenedoria i 
Transferència de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la 
ciència de Catalunya (tram. 353-00318/13)

Compareixença en ponència de Gemma Marfany Nadal, delegada del rector per 
a la Divulgació Científica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00319/13)

Compareixença en ponència de Luisa F. Cabeza Fabra, catedràtica de la Univer-
sitat de Lleida especialitzada en energia i sostenibilitat, amb relació al Projecte de 
llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00320/13)

Compareixença en ponència de Ramon Moreno Amich, catedràtic de ciències 
ambientals i ecologia de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de 
la ciència de Catalunya (tram. 353-00321/13)

Compareixença en ponència de Jacint Jordana Casajuana, director de l’Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals i catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00322/13)

Compareixença en ponència de Miquel Duran Portas, catedràtic de l’Institut de 
Química Computacional i Catàlisi de la Universitat de Girona, amb relació al Pro-
jecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00323/13)

Compareixença en ponència de Rosa Núria Aleixandre Cerarols, presidenta del 
Consell Social de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de la cièn-
cia de Catalunya (tram. 353-00324/13)

Compareixença en ponència d’Elena Costas-Pérez, professora d’economia i fi-
nances d’ESADE, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 
353-00325/13)

Compareixença en ponència de Fernando Macias, en representació del Col·lectiu 
Campo Rom, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-
00327/13)
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Compareixença en ponència de Myriam García-Berro, directora de Tecnologia i 
Transferència d’Eurecat - Centre Tecnològic de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00326/13)

Compareixença en ponència de Teresa Navarro, directora de la Fundació d’Em-
presaris de Catalunya (Femcat), amb relació al Projecte de llei de la ciència de Ca-
talunya (tram. 353-00328/13)

Compareixença en ponència d’Inma Pastor, directora de l’Observatori de la 
Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de la cièn-
cia de Catalunya (tram. 353-00329/13)

Compareixença en ponència de Viola von Cramon-Taubadel, eurodiputada d’Els 
Verds - ALE i membre de la Comissió d’Indústria, Recerca i Energia del Parla-
ment Europeu, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-
00330/13)

Compareixença en ponència d’una representació del Centre Nacional de Super-
computació amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-
00331/13)

Compareixença en ponència de Laia Balcells, professora de la Universitat de 
Georgetown, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-
00332/13)

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Europeu de Recer-
ca amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00333/13)

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Europeu d’Innova-
ció amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00334/13)

Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Max Planck amb 
relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 353-00335/13)

Compareixença en ponència de Marc Bernaus i Esqué, en representació de 
l’Associació de Biotecnòlegs de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de la 
ciència de Catalunya (tram. 353-00336/13)

Propostes d’audiència retirades
Proposta d’audiència en ponència de Rolf Tarrach Siegel, expresident del Con-

sell Superior d’Investigacions Científiques i de l’Associació Europea d’Universitats 
i membre del Consell Assessor de la Fundació Princesa de Girona, amb relació al 
Projecte de llei de la ciència de Catalunya (tram. 352-00438/13)

Proposta d’audiència en ponència de Montserrat Vendrell Rius, presidenta del 
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la 
ciència de Catalunya (tram. 352-00439/13)

Proposta d’audiència en comissió de Mar Alarcón Batlle, vicepresidenta d’Inno-
vació de Foment del Treball Nacional, amb relació al Projecte de llei de la ciència 
de Catalunya (tram. 352-00474/13)

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Recerca i Universitats, en la sessió tinguda el dia 26 de novem-
bre de 2021, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte 
de llei de la ciència de Catalunya (tram. 200-00002/13) i les esmenes presentades, 
d’acord amb l’article 120.1 i els concordants del Reglament del Parlament. La Po-
nència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Pau Morales i Romero

Correcció d'errades de publicació
Nota adhesiva
La ponència per a elaborar l’Informe del Projecte de llei de la ciència de Catalunya(200-00002/13,) ha estat modificada en el BOPC 445, pàg. 5.
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Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Ramon Tremosa Balcells

Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Manuel Jesús Acosta Elías

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Dani Cornellà Detrell

Grup Parlamentari d’En Comú Podem
Lucas Silvano Ferro Solé 

Grup Parlamentari de Ciutadans
Ignacio Martín Blanco 

Grup Mixt
Alejandro Fernández Álvarez

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2021
La secretària de la Comissió, Helena Bayo Delgado; el vicepresident de la Co-

missió, Carles Castillo Rosique

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, per tal d’establir 
una acció positiva d’equilibrament de la presència de dones i homes 
a la plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra
202-00024/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP VOX; GP ERC (reg. 22042; 22274; 22628).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 09.12.2021 al 13.12.2021).
Finiment del termini: 14.12.2021; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP VOX; GP ERC (reg. 22043; 22275; 22627).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 09.12.2021 al 13.12.2021).
Finiment del termini: 14.12.2021; 10:30 h.
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Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de 
violència masclista i llurs filles i fills
202-00027/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
111.b i 138.2 del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent i 
sol·liciten que es tramiti pel procediment de lectura única: 

Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, 
de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 
relativa a  les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència 
masclista i les seves filles i fills

Exposició de motius
Un dels aspectes més valuosos amb el qual es va dotar la Llei 5/2008, de 24 

d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, va ser l’establiment del 
dret a la recuperació i a la reparació integral de les dones, així com la introducció 
del concepte de prevenció de la violència masclista. Entre d’altres mesures, es pre-
veia indemnitzar les víctimes en funció del dany causat, de les seqüeles en la seva 
salut física i psíquica, la creació d’un fons per cobrir impagaments de pensions així 
com la garantia de rebre un tractament adequat i efectiu.

Han passat dotze anys i cap d’aquestes qüestions s’ha fet realitat. Entre el 2015 i 
el 2019, Catalunya va registrar més de 7.000 sentències condemnatòries per violèn-
cia masclista. Malgrat que la llei estableix que totes les dones víctimes de violència 
masclista que pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psí-
quica de caràcter greu tenen dret a percebre del Govern una indemnització, només 
91 dones van poder accedir a aquests ajuts. Dels nou feminicidis registrats durant el 
2019, només dos orfes de dones assassinades per violència masclista van poder ac-
cedir al benefici al qual tenen dret per llei.

Ni el Decret 80/2015, de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones víc-
times de violència masclista que estableix l’article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista i l’article 27 de la Llei orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de 
gènere; ni la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista; ni el Decret Llei 4/2020, de 10 de 
març, pel qual s’estableix un règim transitori per a la concessió de les indemnitzacions 
i ajuts per a dones víctimes de violència masclista, que preveu el Decret 80/2015, de 
26 de maig, garanteixen que la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a les dones 
a les quals es dirigeixen aconsegueixin allò previst a la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista. De fet, la memòria que acompanya 
el Decret Llei 4/2020 constata que, amb les modificacions adoptades, només 55 dones 
podrien beneficiar-se en 2020 d’aquests ajuts als quals tenen dret per llei.

Per tot això, és urgent ampliar el nombre de dones que tinguin accés efectiu a 
les indemnitzacions i a la necessària reparació per tal de apropar-se a l’esperit ori-
ginal de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista.

Un dels principals impediments per a l’accés a les indemnitzacions és el reco-
neixement de les seqüeles en les sentències judicials, que no solen fer-ne menció, o 
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la dificultat d’establir ‘causalitat segura’ entre les seqüeles i la violència masclista 
patida a partir d’un examen mèdic. Habilitar els serveis especialitzats en el tracta-
ment i recuperació de les dones que han patit violència masclista perquè puguin cer-
tificar aquesta relació causal a partir del seguiment de les víctimes no és suficient, 
ja que aquests serveis atenen a un nombre molt reduït de dones. La xarxa d’atenció i 
recuperació integral a les dones que pateixen violència masclista arribava a Catalu-
nya en l’any 2019 a només una de cada deu dones que s’estima que són víctimes de 
violència masclista. Aquest 10% es distribuïa, a més, entre les que són ateses pels 
Serveis d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE) i les que reben as-
sistència en els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

Cal, per això, establir altres mecanismes addicionals que permetin que les seqüe-
les quedin clarament plasmades en les sentències judicials, així com també aquelles 
seqüeles psicològiques que ara rarament en formen part. Per a la consecució d’aquest 
objectiu, la Generalitat de Catalunya ha de garantir l’adequada formació i especialit-
zació dels forenses que intervenen en els judicis.

Un altre dels factors acreditats que dificulta l’accés a les indemnitzacions i ajudes 
és la manca de coneixement per part de les víctimes de la seva existència, així com 
el seu dret a sol·licitar-les. Per evitar aquesta desinformació es constata la necessitat 
d’introduir l’obligació de què els serveis socials que les atenen informin de la seva 
existència, però també que aquesta informació la rebin des dels altres serveis que 
intervenen en el procés d’atenció i en les seves diferents etapes.

A més, cal establir un mecanisme específic perquè totes les víctimes de violèn-
cia masclista, en especial aquelles que tenen una sentència condemnatòria, puguin 
rebre informació clara sobre el dret a percebre les indemnitzacions i ajuts previstos i 
ampliar, addicionalment, el termini en què poden sol·licitar-les, facilitant que hagin 
tingut el temps suficient per recuperar-se i assumir el dany sofert.

Ens trobem davant d’un cas d’emergència nacional, ja que des que existeixen da-
des oficials, aquestes indiquen que només a l’Estat espanyol han estat assassinades 
més dones i els seus fills i filles que víctimes del terrorisme d’ETA. De la mateixa 
manera que la violència terrorista, la violència masclista ha deixat de ser un fet pri-
vat i domèstic per ser socialitzat i convertit en un conflicte polític, social, cultural i 
simbòlic.

És per això que, en el cas de les indemnitzacions als orfes d’una dona víctima 
mortal per violència masclista és necessari que els imports d’aquestes s’assimilin 
a les indemnitzacions concedides en supòsits de mort per situacions equiparables i 
per això aquesta proposta pretén, seguint el camí encetat per la Comunitat Valenci-
ana, en el seu Decret 20/2018, de 9 de març, del Consell, de modificació del Decret 
63/2014, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al reconeixement de les 
indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, 
en el seu àmbit territorial, homologar la indemnització amb la de les víctimes del 
terrorisme.

Això permetria que les filles i fills de dones assassinades per violència masclista 
rebessin, si s’adopten els criteris seguits per la Comunitat Valenciana, que compta 
amb la seva llei pròpia sobre víctimes del terrorisme, la Llei 1/2004, de 24 de maig, 
de la Generalitat, d’Ajuda a les Víctimes del Terrorisme, 73.500 euros en comptes de 
la indemnització per als i les orfes de deu vegades l’indicador de renda de suficiència 
de Catalunya mensual fixada en el vigent Decret 80/2015 de 5.691,20 euros, segons 
queda reflectit en la Memòria Econòmica que el Govern va publicar acompanyant el 
Decret llei 4/2020, de 10 de març, una xifra molt més adequada per acarar el futur 
amb dignitat i possibilitats reals.

S’inclou també, amb l’objectiu de protegir els drets dels menors d’edat, la pos-
sibilitat de suspensió cautelar del pagament de la indemnització dels fills i filles 
menors d’edat fins que aquests compleixin els 18 anys, així com la suspensió en el 
cas de què la persona que exerceixi la seva tutela tingui la condició d’investigada, 
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acusada o condemnada per la mort de la dona víctima de violència de gènere i la 
previsió de que la indemnització econòmica no pugui ser administrada per l’autor o 
inductor de la violència.

És per tot allò que proposem una modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, 
de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per tal d’incor-
porar a la llei aquestes millores per a la ciutadania i, especialment, per a les dones 
i les seves filles i fills.

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

Proposició de llei de modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista relativa a 
les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista 
i  les seves filles i fills 

Article únic. Modificació de l’article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que queda 
redactat de la manera següent: 
Article 47. Indemnitzacions 
1. Les dones que, com a conseqüència de les formes de violència masclista es-

pecificades per aquesta llei pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la salut 
física o psíquica de caràcter greu tenen dret a percebre del Govern un pagament únic 
d’una indemnització de cinc vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalu-
nya mensual, en les condicions i amb els requisits que s’estableixin per reglament.

En el cas de que la dona que ha de percebre la indemnització tingui reconegu-
da la condició de discapacitada amb un grau igual o superior al 33% o es tracta 
d’una dona seropositiva respecte al virus de la immunodeficiència humana, aquesta 
quantitat s’ha d’incrementar en un 25% d’acord amb els articles 71.2 i 72 d’aques-
ta llei.

2. Els fills i filles de víctimes mortals a conseqüència de qualsevol de les formes 
de violència masclista especificades per aquesta llei, que siguin menors de vint-i-sis 
anys i que en depenguin econòmicament en el moment de la mort de la mare tenen 
dret a la percepció, en un pagament únic, d’una indemnització fixada en el 30% de 
l’import previst pel mateix supòsit a l’annex I de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, 
de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme, en les condi-
cions i amb els requisits que s’estableixin de forma reglamentària.

3. El pagament de la indemnització dels fills i filles menors d’edat de víctimes 
mortals a conseqüència de qualsevol de les formes de violència masclista especi-
ficades per aquesta llei podrà ser suspès cautelarment fins que aquests compleixin 
els 18 anys. També es pot suspendre cautelarment en el cas de què la persona que 
exerceixi la seva tutela tingui la condició d’investigada, acusada o condemnada per 
la mort de la dona víctima de violència de gènere, o quan sigui aquesta persona la 
que completi la capacitat d’obrar de la persona beneficiària. En qualsevol cas, si la 
víctima és menor d’edat, la indemnització econòmica no pot ésser administrada per 
l’autor o inductor de la violència.

4. Les quanties a què fan referència els apartats anteriors són compatibles amb la 
percepció de les indemnitzacions que s’estableixin en sentència judicial, qualsevol 
altra indemnització derivada dels danys ocasionats per la defunció de la víctima de 
violència de gènere o amb altres prestacions econòmiques, públiques o privades, que 
legalment els puguin correspondre a les persones beneficiaries.

5. La indemnització econòmica es concedeix una sola vegada, es podrà sol·licitar 
fins als cinc anys a comptar des de la data de notificació de la resolució judicial que 
acrediti que la sol·licitant o la mare del o de la sol·licitant ha estat víctima de violèn-
cia masclista i l’abonament es durà a terme en un sol pagament.
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6. En el cas de produir-se una sentència ferma on es declari la no existència de 
violència vers les dones, els beneficiaris de la indemnització estaran obligats a la 
devolució de la mateixa.

Disposicions addicionals

Disposició addicional única. Protocols d’informació
1. Tots els professionals implicats en l’atenció a les víctimes de violència masclis-

ta, inclosos els de la xarxa de serveis socials i de les Oficines d’atenció a la víctima 
del delicte, la xarxa de salut, els cossos policials i els funcionaris de justícia estaran 
obligats a informar sobre l’existència d’indemnitzacions i ajudes.

2. L’Administració crearà un sistema centralitzat per informar a totes les vícti-
mes de violència masclista, no només aquelles que ja tenen una sentència, del dret a 
accedir a aquestes indemnitzacions.

3. Per tal de complir amb els dos apartats anteriors, els departaments correspo-
nents crearan els protocols necessaris per tal de proporcionar aquesta informació 
de les indemnitzacions i ajudes previstes així com l’establiment dels mecanismes de 
coordinació entre els diferents agents que actuen en matèria de violència masclista.

Disposicions finals

Disposició final primera. Coordinació interdepartamental 
En el termini de dotze mesos, el Govern elaborarà un Decret en el què es materi-

alitzi la coordinació entre el departament competent en matèria d’indemnitzacions i 
ajuts per a descendents de dones víctimes de violència masclista i els departaments 
de Salut, Justícia i Interior per tal que des d’aquestes instàncies s’adoptin els meca-
nismes necessaris perquè els fills i filles de les dones víctimes de violència masclista 
accedeixin a la informació d’ajudes i indemnitzacions a les que tenen dret.

Disposició final segona. Efectes econòmics i pressupostaris 
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Disposició final tercera. Habilitació
Es faculta el conseller o consellera del departament competent en matèria d’indem-

nitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista perquè pugui aprovar 
les disposicions necessàries per a l’efectivitat i el control de l’execució d’aquesta Llei.

Disposició final quarta. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP VOX; GP ERC; GP CUP-NCG; GP PSC-Units (reg. 21526; 22626; 
23629; 23668).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 07.12.2021 al 17.12.2021).
Finiment del termini: 20.12.2021; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la fossa de Bonastre
250-00315/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21714 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 25.11.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 21714)

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

Estudiar, d’acord amb els criteris de priorització d’actuacions establerts pel Co-
mitè Tècnic de Fosses, inclosos en el Pla de fosses, l’exhumació de la fossa de la 
Guerra Civil situada al cementiri de Bonastre, i la possible recuperació, identifica-
ció i retorn de recuperar-ne les restes, identificar-les i provar d’entregar-les als fa-
miliars.

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

Informar l’Ajuntament de Bonastre, a través del Memorial Democràtic, (ens res-
ponsable de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya), dels tràmits 
necessaris per a la conservació i senyalització de les dues trinxeres de la Guerra 
Civil que es conserven al terme de Bonastre, i per a la localització i senyalització 
de l’indret on es va instal·lar un hospital de campanya, al mateix terme municipal.

Proposta de resolució sobre la implementació de programaris 
de transcripció de veu als jutjats
250-00316/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21713 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 25.11.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 21713)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
D’addició al punt únic

El Parlament de Catalunya insta el Govern a implementar, dins del marc legal, 
en l’Administració de Justícia, especialment en els jutjats d’instrucció, programaris 
informàtics per a la transcripció de les declaracions orals en actes de manifestacions 
escrites, sense la necessitat que es transcriguin per funcionari de l’oficina judicial, 
garantint la viabilitat i l’eficàcia tècniques i en funció de la capacitat pressupostaria.
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Proposta de resolució sobre l’exhumació de Cipriano Martos 
Jiménez, militant antifranquista torturat i assassinat per les forces 
de seguretat del règim franquista el 1973 a Reus
250-00330/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 21712 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 25.11.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 21712)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar l’actual campanya d’exhu-
macions de l’esmentat Pla de fosses, i incloure-hi la intervenció arqueològica corres-
ponent per tal de recuperar les restes de Cipriano Martos Jiménez i poder retornar 
les seves restes, amb les corroboracions genètiques necessàries, als seus familiars 
que les reclamen des de fa anys, amb l’objectiu de poder reparar la seva memòria i 
proporcionar-li una sepultura digna.

Proposta de resolució sobre el Programa d’infraestructura verda 
de Catalunya
250-00341/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22961 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAC, 01.12.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 

JUNTS PER CATALUNYA (REG. 22961)

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

1. Elaborar i donar publicitat a l’informe de seguiment del desenvolupament de 
les actuacions del Programa d’Infraestructura Verda de Catalunya del període 2017-
2021 abans d’acabar el primer trimestre de l’any 2022.

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

2. Impulsar la identificació, selecció i priorització d’actuacions a incloure en el 
període 2022-2026 del Programa d’Infraestructura Verda de Catalunya per tenir-la 
finalitzada abans d’acabar el primer trimestre del 2022.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’una ciutat de la justícia 
a Sabadell
250-00343/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22949 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 25.11.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 22949)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació i refosa dels punts 1,2,3,4

1. Decidir, en base a criteris tècnics i d’eficiència econòmica, i abans de finalit-
zar l’any 2021, si s’opta per construir un nou edifici judicial o si s’opta per remodelar 
i ampliar els espais de l’edifici on s’ubiquen els jutjats.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 5

Comprometre’s, per part del Departament de Justícia, a donar compte en seu par-
lamentària d’un informe sobre el desenvolupament dels treballs.

Proposta de resolució sobre l’activació de sòl industrial al Berguedà
250-00344/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 20833 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 02.12.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 20833)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 3

3. Reconeix la importància estratègica a nivell de país del Berguedà com a co-
marca que pot liderar el sector forestal i agroalimentari artesanal i de proximitat en-
tre altres. El desenvolupament de sectors econòmics i del mateix Polígon Industrial 
d’Olvan aniran alineats en aquest sentit, sense tancar la porta a altres sectors que 
puguin aportar llocs de treball a la comarca.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició d’un nou punt 5

5. Insta el Govern a ampliar l’oferta formativa, tant pel que fa als cicles forma-
tius, com pel que fa referència a estudis superiors.
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Proposta de resolució sobre el millorament del sistema d’ajuts per 
a pal·liar els danys causats pel Filomena a les oliveres
250-00399/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 22822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2021

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para mejorar el sistema de ayudas 
para paliar los daños causados a los olivos por el temporal Filomena, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El paso de la borrasca Filomena entre el 6 y 11 de enero de 2021 causó daños 

severos en la agricultura nacional y hectáreas de cultivos quedaron gravemente afec-
tadas en todo el país. En Cataluña el temporal provocó daños en más de 46.000 
hectá reas, especialmente en explotaciones de la Terra Alta, Ribera de l’Ebre, el 
Priorat, les Garrigues, el Segrià, el Pla d’Urgell, Urgell, municipios de la Conca de 
Barberá y el municipio de Perelló (Baix Ebre). También en municipios de la comar-
ca de La Segarra se produjeron afectaciones en oliveras.

A través de diversos sindicatos agrícolas se informó de la profunda preocupación 
del sector agrario por la recuperación de los olivos y las pérdidas de producción que 
iban a sucederse entre los tres y cinco años siguientes al temporal. Ante esta situa-
ción, las explotaciones agrarias de olivo afectadas solicitaron al Departamento de 
Agricultura ayudas directas para paliar la situación. Cataluña es tierra de olivos y 
desde hace milenios se cultiva la aceituna.

Los productores de olivo que en el momento del temporal tenían contratado un 
seguro, recibieron unas indemnizaciones que resultaron del todo insuficientes: sólo 
cubrieron un porcentaje muy bajo de las pérdidas en el cultivo de los olivos, espe-
cialmente de los de superintensivos y regadío.

El 18 de marzo de 2021 se convocó la Taula sectorial de l’Oli d’Oliva, que reu-
nió al Departament d’Agricultura con entidades agrarias. En el encuentro se puso de 
manifiesto la necesidad de establecer ayudas para compensar la pérdida de produc-
ción, elaborar planes de recuperación del potencial productivo para los años veni-
deros e implementar planes de choque para cubrir los costes de recuperación de los 
daños inmediatos causados por Filomena.

Desde el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Ru-
ral se elaboró una línea de ayudas destinadas a recuperar el potencial producti-
vo de los olivos mediante la Orden ACC/145/2021, de 6 de julio, y la Resolución 
ACC/2179/2021, de 9 de julio, por la que se aprobaban las bases reguladoras y se 
convocaban ayudas de minimis destinadas a las explotaciones agrarias de olivo 
afectadas por el temporal Filomena.

La convocatoria exigía que las personas beneficiarias fueran titulares de explota-
ciones agrarias que hubieran sufrido un 30% o más de afectación de los cultivos de 
olivo en terrenos ubicados en Baix Camp, Baix Ebre –municipio de Perelló, Conca 
de Barberà, Garrigues, Priorat, Ribera Ebre, Segrià, Terra Alta, Urgell. Asimismo, 
fijaba una partida de 4.800.000 € de los presupuestos del Departamento de Acción 
Climática, Alimentación y Agenda Rural para el año 2021 y tenía como plazo para 
presentar la comunicación de finalización de las obras y el documento de valoración 
final de costes de recuperación en fecha 10 de noviembre de 2021. La valoración del 
grado de afectación iba a producirse con una visita sobre el terreno.
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Sin embargo, la convocatoria de ayudas demostró ser incompleta desde el mo-
mento de su publicación. Por un lado, limitaba su objeto a «la recuperación del po-
tencial productivo de las explotaciones agrarias con cultivos de olivo afectados por 
el temporal Filomena» (Anexo 1.1) prescindiendo compensar a los agricultores de 
las futuras pérdidas productivas durante los años venideros.

Además, el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural 
exigía, para optar a la ayuda, contratar el seguro de olivera d’almàssera incluida en 
los diferentes planes anuales de seguros agrarios dentro del periodo de cinco años a 
partir de la resolución de la concesión de la ayuda. Las superficies afectadas se ha-
bían de incluir en las pólizas contratadas desde el primer año, aunque la producción 
real esperada fuera cero (Anexo 1 punto 16 f).

Cabe decir que, previo a la publicación oficial de la convocatoria, las asociacio-
nes de agricultores pusieron de manifiesto en la Mesa de Trabajo de Seguros la ne-
cesidad de modificar las condiciones de la línea aseguradora de la oliva que iban a 
verse obligados a contratar para optar a la ayuda. Entre otras cosas, los agricultores 
que ya tenían contratado un seguro habían recibido tras el paso de Filomena una in-
demnización que representaba un porcentaje muy bajo de las pérdidas en el cultivo 
de los olivos, especialmente de los de superintensivos y regadío.

En ese momento, a pesar de que se consiguió el compromiso de que las asegu-
radoras introducirían algunas mejoras sin incrementar el coste de las pólizas, las 
coberturas continuaron siendo insuficientes.

En línea con lo anterior, otra de las grandes reclamaciones de los agricultores fue la 
necesidad de cuantificar adecuadamente el daño. A medida que fueron avanzando los 
meses, después de la poda se encontraron con una afectación superior a la esperada: 
ramas que parecían en buen estado resultaron estar quebradas o cedieron ante el peso 
de las olivas. Además, tuvieron que invertir recursos extra en el trabajo de poda –muy 
superior a la de los otros años– para sacar todas las ramas rotas por el peso de la nieve.

A día de hoy, los agricultores han visto frustradas sus expectativas sobre las ayu-
das que iban a recibir y siguen reivindicando unas ayudas efectivas y completas. El 
Govern no ha sido capaz de consensuar con el sector del olivo una Orden de ayudas 
adecuadas para atender a las demandas de los agricultores.

Es por eso que ahora más que nunca es preciso apoyar las demandas de los agri-
cultores y del mundo rural y reactivar un sector que lleva desamparado desde hace 
demasiados años por los sucesivos Gobiernos de nuestra región.

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. Instar al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda 

Rural a efectuar una evaluación del total de cultivos afectados por el temporal Filo-
mena.

Segundo. Dictar una nueva Orden de Ayudas con previo consenso de los repre-
sentantes del sector del olivo, que establezca como mínimo los siguientes puntos: 

a. Incluir los cultivos de la zona de la comarca de La Segarra que hayan sido 
damnificados por el temporal de Filomena y no hayan sido cubiertos por la actual 
convocatoria de ayudas.

b. Suprimir las obligaciones de contratar una aseguradora del olivo concreta 
como condición para que los agricultores puedan acceder a las ayudas.

c. Trabajar por una mejora real en la contratación del seguro agrario con el con-
senso del sector agrícola, que respondan a la realidad del sector y mejorar sustan-
cialmente la cobertura.

d. Realizar las negociaciones pertinentes para modificar el sistema de peritación 
en la línea de seguros que deseen contratar los agricultores para evitar que haya co-
berturas insuficientes en relación con los daños en la plantación.
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e. Aplicar una fiscalidad justa, con la correspondiente adecuación en los módulos 
del IRPF, para las explotaciones agrarias de olivos que han sufrido los efectos del 
temporal Filomena.

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre el pla de millora urbana i el projecte 
de reparcel·lació de la unitat d’actuació 12.1 de Pineda de Mar 
i el projecte de reparcel·lació econòmica del polígon d’actuació 5 
de Calella
250-00400/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 22841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Elena Díaz 

Torrevejano, 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 el pla de millora urbana de la unitat d’actuació 12.1 
«Can Carreras» i del projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació 12.1 «Can Car-
reras» de Pineda de Mar i el projecte de reparcel·lació econòmica del polígon d’ac-
tuació 5 de Calella, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques 
Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Atès que la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanit-

zacions amb dèficits urbanístics, promoguda per la Generalitat de Catalunya, va 
comportar la dotació d’uns ajuts destinats als Ajuntament de Catalunya, de cara al 
finançament de l’execució de les obres d’urbanització en aquestes urbanitzacions, 
escampades per tot el territori.

Atès que l’Ajuntament de Pineda de Mar i l’Ajuntament de Calella, van concór-
rer l’any 2010 a aquestes ajudes, obtenint un import de 300.000 € pel desenvolupa-
ment del Programa d’adequació de la urbanització amb dèficits urbanístic de Can 
Carreras.

Atès que, paral·lelament, l’Ajuntament de Calella, per acord de ple de data 10 de 
març del 2011, va aprovar l’encàrrec de gestió a favor de l’Ajuntament de Pineda de 
Mar, ja que el percentatge de titularitat de terme municipal d’aquest últim en la ur-
banització era i és superior.

Atès que amb aquests antecedents, l’Ajuntament de Pineda de Mar va aprovar in-
coar l’expedient de contractació del servei de redacció del projecte del Pla de millora 
urbana de la unitat d’actuació 12.1 «Can Carreras» i del projecte de reparcel·lació de 
la unitat d’actuació 12.1 «Can Carreras» de Pineda de Mar i el projecte de reparcel-
lació econòmica del polígon d’actuació 5 de Calella.

Atès que aquests treballs foren contractats i es van portar a terme, constant a dia 
d’avui aprovats el Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació 12.1 «Can Carre-
ras» i el Projecte d’Urbanització de la Unitat d’Actuació 12.1 «Can Carreras».

Atès que en aquests moments s’està treballant en la contractació dels treballs de 
finalització del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 12.1 «Can Carre-
ras» i el Projecte de Reparcel·lació Econòmica del Polígon d’Actuació 5 de Calella.
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Atès que els treballs pendents haurien de permetre el cost estimat de les obres 
d’adequació de la urbanització, així com també la part corresponent a cadascuna de 
les propietats existents dins l’àmbit.

Atès que aquestes despeses, consistents en regularitzar les aigües negres, mi-
llorar la xarxa de subministrament d’aigua de boca, l’encintat i l’enllumenat, sense 
poder-les quantificar a dia d’avui, de ben segur que poden representar un problema 
per moltes famílies que en els temps actuals i sortint d’una situació de crisi pro-
vocada per la pandèmia del virus Covid-19, obliga a les administracions a buscar 
solucions.

Atès que la voluntat i la obligació és que aquestes urbanitzacions disposin de tots 
els serveis essencials i, més encara, es solucioni el problema medi ambiental de les 
aigües brutes i sobre el que ja s’ha vingut treballant, amb diferents solucions par-
cials i més o menys provisionals.

Atès que per aquest motiu, considerem imprescindible poder dotar d’una parti-
da d’ajudes per fer front a aquestes despeses d’execució de les obres d’urbanització 
pendents, del tot justes per uns municipis que van aprofitar les anteriors ajudes per 
iniciar i realitzar bona part dels treballs necessaris; així com també poder obrir lí-
nies de finançament, amb l’aval de la Generalitat de Catalunya, perquè les grans 
companyies de subministrament elèctric i d’aigua, facilitin als veïns el pagament de 
les despeses en aquest sentit.

Atès que ha finalitzat la via jurídica del contenciós administratiu, que al seu dia 
varen interposar una part dels veïns i veïnes de la urbanització, i per tant ara ja s’està 
en disposició d’iniciar el procediment administratiu per a poder iniciar el projecte 
executiu de millores pendents a la urbanització.

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. Habilitar una subvenció econòmica destinada a l’Ajuntament de Pineda de 

Mar, per revertir als veïns i veïnes que han de fer front a les quotes d’urbanització, 
mitjançant una partida pressupostària inclosa al pressupost de la Generalitat de Ca-
talunya, per a sufragar les despeses derivades de les obres de millora de la urbanit-
zació.

2. Que l’Institut Català de Finances (ICF) de la Generalitat faciliti línies de crè-
dit per a beneficiar a les famílies afectades per fer front a les despeses derivades de 
les obres de millora de la urbanització.

3. Fer de mediador amb les companyies subministradores de serveis per a arribar 
als acords necessaris per fer front a les «separates» del projecte relacionats amb el 
serveis bàsics de la urbanització: aigua i llum.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Elena Díaz Torreve-

jano, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la modificació del protocol de dol 
del Parlament de Catalunya
250-00401/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 22928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2021

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

to, Mónica Lora Cisquer, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución sobre la modificación del protocolo de duelo 
del Parlamento de Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Igualtat i 
Feminismes, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los minutos de silencio son un gesto de luto y condolencias que se hace como 

muestra de respeto en homenaje a una persona fallecida o un trágico suceso que 
conmociona a la sociedad. No es la solución, pero si una seña de solidaridad.

El protocolo de duelo del Parlamento de Cataluña, expresa el compromiso de la 
cámara con hacer visibles las formas de violencia contra las mujeres y sus conse-
cuencias. Así, expresa el rechazo y condena las expresiones de violencia de hombres 
hacia mujeres. Por tanto, el Parlamento de Cataluña ignora y silencia otras circuns-
tancias de violencia intrafamiliar, por muy graves y dolorosas que sean.

De esta forma, la institución crea víctimas de primera y de segunda, estigmati-
zando siempre a los varones. Consideramos que desde el Parlamento de Cataluña se 
deberían guardar minutos de silencio para todas las víctimas de violencia intrafa-
miliar, hombres, mujeres, niños y personas mayores, independientemente del sexo 
de su agresor. Es de justicia hacerlo.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña se compromete a modificar el protocolo de duelo para 

ampliarlo y hacerlo extensivo a todas las víctimas de violencia intrafamiliar, ya sean 
hombres, mujeres, niños o personas mayores.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Mónica Lora Cisquer, diputada, GP VOX

Proposta de resolució sobre l’erradicació dels matrimonis forçats
250-00402/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 22934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2021

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 Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución en materia de lucha para la erradicación de 
los matrimonios forzosos en Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Interior, con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
Los matrimonios forzosos, también conocidos como matrimonios forzados u 

obligados, pueden definirse como aquellas uniones legales o por ritos no reconoci-
dos legalmente en las que uno de los contrayentes –la mujer– no ha prestado su ple-
no y libre consentimiento, sino que ha sido presionada para prestarlo física o psico-
lógicamente por la familia o su entorno. En otras palabras, todo matrimonio en el 
que una de las dos partes se casa contra su voluntad o a la fuerza.

Cuando, además, la mujer es menor de edad, se conoce con el nombre de matri-
monio infantil o matrimonio prematuro.

El matrimonio infantil es una práctica abusiva que se lleva a cabo en numerosos 
países y que supone una grave violación de los derechos de las niñas, impide la li-
bertad física de la persona, así como su capacidad de decidir su futuro por sí misma. 
El matrimonio forzoso es siempre una violación de los derechos humanos de la mu-
jer y nunca puede considerarse una práctica cultural socialmente aceptada.

Cada vez se producen más casos de niñas afectadas por el matrimonio infantil.
– Cada dos segundos una niña contrae matrimonio forzado.
– El 14% de las niñas en países en vías de desarrollo se casarán antes de cum-

plir los 15 años.
– Una de cada tres, se habrá casado antes de cumplir los 18 años.1

De seguir esta tendencia este grave problema afectará a más de 170 millones de 
niñas en 2022, que habrán sido obligadas a contraer matrimonio forzado a edades 
tempranas.

En todo el mundo, cada año 14 millones de niñas son obligadas a formar un ma-
trimonio forzado,2 lo que arroja un balance terrible de 39.000 matrimonios forzosos 
diarios de menores de edad.

La mayoría de las mujeres víctimas de esta lacra quedan expuestas a la violencia, 
al abuso y a relaciones sexuales forzosas –especialmente en el caso de las más jóve-
nes– que pueden conllevar traumas graves que ponen en peligro su desarrollo físico y 
mental. También tienen más posibilidades de contraer enfermedades venéreas y su sa-
lud en general puede peligrar, incluso gravemente, con embarazos muy tempranos. La 
mayoría de personas que contraen matrimonio de manera forzada tiene carencias edu-
cativas, pues suelen abandonar la escuela antes de contraer matrimonio. El matrimonio 
forzoso, en definitiva, impide a las niñas crecer libres, educarse y vivir una vida plena.

Asimismo, el matrimonio forzoso tiene un impacto social y económico muy ne-
gativo para las menores que son obligadas al mismo, ya que perpetúa a la víctima 
como una dependiente al no tener la posibilidad de desarrollar una carrera profesio-
nal ni posibilidad de emanciparse económicamente.

En el marco del Derecho internacional los matrimonios forzados son reconoci-
dos como una violación de los derechos humanos en numerosos tratados internacio-
nales y en documentos supranacionales.

En el Derecho nacional, son dos los ámbitos de protección legal a las víctimas de 
matrimonios forzosos: en el ámbito civil, conforme al artículo 73 del Código Civil, 
la falta de consentimiento o el vicio de consentimiento provocan la nulidad matri-
monial. De este modo, se podría dar por nulo un matrimonio por la falta de voluntad 
declarando la ausencia de consentimiento o declarando que el matrimonio es nulo 
porque se ha contraído por coacción y miedo grave. Y en el ámbito penal, el Código 
penal tipifica el matrimonio forzado como un delito específico en el artículo 172 bis 
en el capítulo de las coacciones y también castiga en el artículo 177 bis la trata de 
seres humanos con el propósito de contraer matrimonio forzoso.

En Cataluña, además, se ha elaborado un protocolo para prevención y abordaje 
de los matrimonios forzosos, que pretende incidir en la lucha contra esta práctica ile-

1. https://plan-international.es/nuestro-trabajo/salud-sexual-y-reproductiva/matrimonio-infantil
2. https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20150125/14-millones-de-ninas-forzadas-cada-ano-a-con-
traer-matrimonio-3881551

https://plan-international.es/nuestro-trabajo/salud-sexual-y-reproductiva/matrimonio-infantil
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20150125/14-millones-de-ninas-forzadas-cada-ano-a-contraer-matrimonio-3881551
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20150125/14-millones-de-ninas-forzadas-cada-ano-a-contraer-matrimonio-3881551
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gal. Pero a nuestro juicio, el referido protocolo no ahonda en las causas más comu-
nes de esta práctica pues, si bien alude explícitamente a la etnia gitana, no se refiere 
ni siquiera a que la gran mayoría de los casos se produce en el seno de las comuni-
dades islámicas. En estas comunidades, las menores son obligadas a casarse ya sea 
en territorio nacional ya sea en sus países de origen con la excusa de un viaje fami-
liar o unas vacaciones. La negativa a contraer matrimonio por parte de la menor es 
asumida por la familia y por la comunidad como una deshonra, que conlleva para la 
víctima el repudio familiar y social de la comunidad, cuando no agresiones físicas e 
incluso la muerte,3 como es el caso de Saman Abbas, joven paquistaní, asesinada en 
Italia por negarse a contraer matrimonio con un primo de su país natal.

En Cataluña se han detectado en la última década 163 casos de matrimonios for-
zosos, la mitad de ellos de niñas menores de edad, aunque los expertos alertan de 
que hay muchos más casos escondidos.4 

En realidad, es imposible saber cuántas mujeres están en riesgo en Catalunya 
como reconoce la Secretaría d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, 
pero ésta calcula que hay 7.000 niñas entre 15 y 19 años hijas de familias proce-
dentes de países de África subsahariana, Marruecos, India o Pakistán, entre otros.

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. Que se potencie y refuerce el conocimiento del Protocolo para la pre-

vención y abordaje del matrimonio forzado en Cataluña entre los Mossos d’Esqua-
dra, así como entre todos los operadores en el ámbito de la justicia, la sanidad, la 
educación, los ayuntamientos y los servicios sociales en Cataluña.

Segundo. Que se incluya en el Protocolo para la prevención y abordaje del ma-
trimonio forzado una mención específica al islamismo radical, pues en la actualidad 
la interpretación salafista del islam es la principal causa de matrimonios forzosos de 
mujeres menores de edad en el mundo y también en Cataluña.

Tercero. Que la Generalitat haga un especial seguimiento y control de los expe-
dientes de reagrupación familiar en Cataluña donde la mujer es menor de edad para 
verificar si ha prestado su consentimiento libremente en su país de origen.

Cuarto. Crear un plan de información y prevención para combatir las organiza-
ciones, asociaciones y centros socio-culturales islámicos que aceptan la práctica de 
matrimonios forzosos.

Quinto. Eliminar las subvenciones públicas a las organizaciones, asociaciones 
y centros socio-culturales islámicos que no participen y apliquen las sesiones de 
prevención de matrimonios forzosos, con especial énfasis en la comunidad y orga-
nizaciones de corriente salafista donde las menores y jóvenes están más expuestas 
a tal riesgo.

Sexto. Impulsar la creación de centros de asesoramiento donde las jóvenes en 
riesgo de contraer matrimonio forzoso puedan acudir a contar sus experiencias y 
reforzar su confianza para tomar decisiones.

Séptimo. Impulsar la creación de centros jurídicos donde se proporcione ayuda 
legal a las víctimas de matrimonio forzoso y se les ayude a tramitar la nulidad ma-
trimonial si el matrimonio ha sido inscrito en España y tiene efectos jurídicos.

Octavo. Que se impulse una campaña institucional a fin de que las jóvenes per-
tenecientes a comunidades donde existe el riesgo de que se les obligue a contraer 
matrimonio forzoso conozcan que en España dicha conducta constituye un delito y 
que existen centros de asesoramiento y ayuda a los que pueden acudir.

3. https://www.abc.es/internacional/abci-marcan-cicatrices-cara-65-jovenes-oponen-matrimonios-forzo-
sos-italia-202106120121_noticia.html#vca=amp-rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=wh&vli=noticia.foto

https://www.elmundo.es/internacional/2021/05/29/60b2599e21efa01f408b45b5.html
4. Primer protocol a tot Catalunya per lluitar contra els matrimonis forçats | SER Catalunya | Cadena SER

https://www.elmundo.es/internacional/2021/05/29/60b2599e21efa01f408b45b5.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/28/sercat/1582886818_988761.html
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Noveno. Que se impulse una campaña de formación a educadores y profesores de 
todos los colegios públicos y concertados de Cataluña, a personal de los centros de sa-
lud de atención primaria y a asistentes sociales de los servicios sociales a fin de que 
puedan detectar y denunciar de oficio cualquier sospecha de matrimonio forzoso de 
mujeres mayores y menores de edad en Cataluña.

Décimo. Que se amplíen las plazas en pisos de acogida para atender a las vícti-
mas de matrimonios forzosos.

Decimoprimero. Que se inste al Gobierno de España a endurecer las penas pre-
vistas en los artículos 172 bis y 177 bis del Código penal.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Sergio Macián de Greef, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre el retorn del servei de ginecologia 
als centres d’atenció primària de Sant Joan Despí
250-00403/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 22937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2021

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, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
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 el retorn del servei 
de ginecologia als centres d’atenció primària de Sant Joan Despí, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La situació de l’atenció primària als municipis catalans, agreujada per la crisi de 

la Covid-19, segueix posant de manifest les vulnerabilitats del nostre sistema sanita-
ri i la precarietat en la que es trobava i es troba l’atenció primària. Un nivell d’aten-
ció amb una manca evident de recursos tant materials com humans.

Un exemple és Sant Joan Despí, on és fa necessària la resolució de diferents dè-
ficits en l’atenció primària com el retorn del servei de ginecologia als centres d’aten-
ció primària del municipi, el manteniment dels recursos de pediatria i la planificació 
a futur dels serveis necessaris donat el creixement de la ciutat.

En una reunió recent amb el Departament de Salut, l’Ajuntament ha demanat el 
retorn del servei de ginecologia als centres d’atenció primària de la ciutat i la seva 
prestació a les dues àrees bàsiques de salut, adaptant-se a les necessitats existents i 
al perfil de les usuàries.

La importància de donar resposta a les demandes d’atenció, assistència i preven-
ció relacionades amb la salut de les dones des d’un enfocament universal és més que 
evident. Així com l’essencialitat de que aquest servei estigui disponible per a tot els 
perfils de dones a les àrees bàsiques de salut.

Així és necessari que el servei de ginecologia es presti als centres d’atenció del 
barri centre i del barri de Les Planes de Sant Joan Despí, tot garantint el servei, la pre-
venció i seguiment així com tenint en compte el perfil de les dones pacients a atendre.

L’Ajuntament també ha reiterat la petició d’una planificació de futur perquè 
els centres d’atenció primària tinguin els recursos i la plantilla adequats, tenint en 
compte l’augment de població que en els darrers anys està registrant la ciutat. El 
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desenvolupament de noves zones residencials com Les Begudes o l’eix de l’avinguda 
de Barcelona està comportant un creixement demogràfic.

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. Restablir el servei de ginecologia a Sant Joan Despí el més aviat possible i en 

una data concreta.
2. Comprometre’s a que aquest servei es presti als centres d’atenció del barri cen-

tre i del Barri de Les Planes tot garantint el servei, la prevenció i el seguiment de 
tots els perfils de dones a ambdós centres.

3. Garantir a curt i mig termini la planificació dels recursos materials i humans 
de l’atenció primària al municipi respecte del creixement poblacional.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Rocio Garcia Pérez, 

diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre les violències masclistes que pateixen 
les dones amb discapacitats
250-00404/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 22938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2021

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 
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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.

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 supervivents.

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

Units

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública 
en un solar municipal de Lleida
250-00405/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 22939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, Òscar 

Ordeig i Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada, Sílvia Romero Galera, 
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 Propos-
ta de resolució sobre la construcció d’una residència pública al solar municipal del 
carrer Josep Pallach 2, a Lleida, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 7 d’abril d’enguany, l’alcalde de Lleida i el Conseller d’Afers Socials i Famí-

lies van signar el protocol de col·laboració interadministrativa entre les dues institu-
cions per a la construcció i posada en funcionament d’un edifici modular residencial 
per a emergències i urgències socials.

El protocol es fixava com objectiu avançar en la col·laboració per a la construc-
ció i posada en funcionament en el solar municipal del carrer Josep Pallach 2 d’un 
edifici modular residencial per a emergències i urgències socials que doni cobertura 
a les necessitats bàsiques.
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A més, l’edifici, segons aquest pacte, tindria capacitat per acollir a 120 persones, 
incloent dotació d’instal·lacions i actuacions necessàries per al desenvolupament de 
l’activitat residencial temporal en condicions de qualitat adequades.

El model plantejat per l’Ajuntament, amb el suport econòmic del Govern de la 
Generalitat és absolutament caduc i no té consens. El cap de l’oposició a la Paeria 
va afirmar que és absolutament cabdal exercir la política a prop de la gent i escoltar 
la ciutadania. És urgent que el Govern municipal aturi i reconsideri el projecte de 
construcció d’aquest espai i destini tots els seus esforços a la construcció d’una resi-
dència pública que posi punt i final a la manca de serveis residencials d’aquest barri.

Des del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar considerem indubta-
blement necessari garantir les condicions d’habitatge dels temporers que arriben a 
la nostra terra a treballar però per això creiem necessari, tal com es va demanar en 
una proposta de resolució presentada pel nostre grup, prioritzar ajudes a empresaris 
i empresàries del sector per implantar construccions modulars i pisos públics per 
aquestes campanyes.

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. Aturar immediatament el projecte de construcció i posada en funcionament 

d’un edifici modular residencial per a emergències i urgències socials.
2. Destinar els recursos projectats a la construcció i posada en funcionament 

d’un edifici modular residencial per a emergències i urgències socials a la construc-
ció d’una residència pública al solar municipal del carrer Josep Pallach 2.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Òscar 

Ordeig i Molist, Judit Alcalá González i Sílvia Romero Galera, diputats GP PSC-
Units

Proposta de resolució sobre la instància al Govern de l’Estat perquè 
executi la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
que estableix l’obligació de la Generalitat de garantir el 25% de les 
classes dels centres educatius en castellà
250-00406/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 23212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2021

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

Manuel Jesús Acosta Elías, 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 para instar al Gobierno de la Nación a 
ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establece la 
obligación de la Generalidad de Cataluña de garantizar que se imparta al menos el 
25% de las clases en castellano en todo el sistema educativo catalán, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha inadmitido mediante una providencia 

de 18 de noviembre de 2021 el recurso de la Generalidad de Cataluña contra una 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relativa a la obligación de 
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garantizar que al menos el 25% de clases se impartan castellano en todo el sistema 
educativo catalán.

La providencia dictada por el Tribunal Supremo supone la firmeza de la senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, siendo en consecuencia de obliga-
do cumplimiento para el Departamento de Educación de la Generalidad y para las 
escuelas catalanas, tal y como dispone el art. 118 de la Constitución de forma tajan-
te: «Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces 
y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del 
proceso y en la ejecución de lo resuelto.»

En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña evidenció la rea-
lidad, al considerar que el uso vehicular del castellano en el sistema de enseñanza 
catalán es «residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos 
docentes, de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente.

Según ha transcendido, el consejero autonómico de Educación, Josep Gonzá-
lez-Cambray, ha enviado una carta a los directores de los centros educativos, en la 
que les insta a seguir trabajando como hasta ahora y a no hacer ningún cambio, a 
pesar del fallo judicial. Es evidente, por tanto, que la Generalidad de Cataluña no 
tiene ninguna intención de dar cumplimiento a la sentencia y confía en que el Go-
bierno de la Nación no actúe.

La flagrante desobediencia del Gobierno de la Generalidad a las resoluciones judi-
ciales ha sido una constante durante los últimos 30 años, en gran medida por la falta de 
acción, dejación de funciones, y política de pactos de los Gobiernos de PP y PSOE con 
los partidos separatistas catalanes. La tónica de los Gobiernos de PP y PSOE ha sido el 
«tú me apoyas en Madrid, y yo te dejo hacer lo que quieras en Cataluña». Ello ha des-
embocado en que el español sea marginado y arrinconado en Cataluña, hasta el punto 
que tienen que ser los Tribunales de Justicia los que una y otra vez se pronuncien sobre 
la discriminación y vulneración de derechos lingüísticos en las escuelas de Cataluña.

El Gobierno de la Nación tiene la obligación de instar incidente de ejecución de 
la sentencia que obliga a la Generalidad de Cataluña a garantizar que al menos el 
25% de clases se impartan castellano en todo el sistema educativo catalán. En el 
supuesto de que a pesar de la ejecución de sentencia, el Gobierno de la Generali-
dad mantenga el incumplimiento a la resolución judicial, de inmediato el Gobierno 
de España debe aplicar el art. 155 de la Constitución Española, así como iniciar las 
acciones penales que puedan corresponder por posible delito de desobediencia del 
Consejero de Educación autonómico.

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: Una vez se constante el incumplimiento por parte la Generalidad de 

Cataluña de la sentencia Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relativa a la obli-
gación de garantizar que al menos el 25% de clases se impartan castellano en todo 
el sistema educativo catalán, instar incidente de ejecución de sentencia, al objeto de 
garantizar su cumplimiento forzoso.

Segundo: Aplicar el art. 155 de la Constitución Española, una vez se constate el 
incumplimiento por parte del Gobierno de la Generalidad de la sentencia Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña relativa a la obligación de garantizar que al menos 
el 25% de clases se impartan castellano en todo el sistema educativo catalán.

Tercero: Iniciar acciones penales por presunto delito de desobediencia contra el 
Consejero de Educación Autonómico, una vez se constate el incumplimiento por 
parte del Gobierno de la Generalidad de la sentencia Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña relativa a la obligación de garantizar que al menos el 25% de clases se 
impartan castellano en todo el sistema educativo catalán.
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Cuarto: Iniciar los trámites legislativos que resulten menester para garantizar de 
forma efectiva y real que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza en Ca-
taluña y en el resto del territorio nacional.

Palacio del Parlamento, 25 de noviembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre el compliment de la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix l’obligació 
de la Generalitat de garantir el 25% de les classes dels centres 
educatius en castellà
250-00407/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 23213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2021

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución para el cumplimiento de la sentencia 
firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establece la obligación de la 
Generalidad de Cataluña de garantizar que se imparta al menos el 25% de las clases 
en castellano en todo el sistema educativo catalán, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Educació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha inadmitido mediante una providencia 

de 18 de noviembre de 2021 el recurso de la Generalidad de Cataluña contra una sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relativa a la obligación de garan-
tizar que al menos el 25% de clases se impartan castellano en las escuelas catalanas.

La providencia dictada por el Tribunal Supremo supone la firmeza de la senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, siendo en consecuencia de obliga-
do cumplimiento para el Departamento de Educación y para las escuelas catalanas, 
tal y como dispone el art. 118 de la Constitución de forma tajante: «Es obligado 
cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así 
como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la eje-
cución de lo resuelto.»

En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña evidenció la rea-
lidad, al considerar que el uso vehicular del castellano en el sistema de enseñanza 
catalán es «residual, o al menos así es en una parte significativa de centros y grupos 
docentes, de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente.

Si bien el 25% de las clases en castellano sigue siendo insuficiente, la Generali-
dad de Cataluña debe dar inmediato cumplimiento a la sentencia firme del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña, y en consecuencia implantar y garantizar que 
al menos el 25% de las clases en las escuelas catalanas se impartan en castellano, 
remitiendo a tal efecto requerimientos expresos a los centros de enseñanza en este 
sentido, con las advertencias legales en las que pueden incurrir en caso de desobe-
diencia.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
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Primero: Dar inmediato cumplimiento a la sentencia firme del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña, relativa a la obligación de garantizar que al menos el 25% 
de clases en las escuelas catalanas se impartan en castellano.

Segundo: Requerir expresamente a todos los Centros de Enseñanza de Cataluña 
a que impartan al menos el 25% de las clases en castellano, con los apercibimientos 
legales que resulten oportunos en caso de incumplimiento o desobediencia.

Palacio del Parlamento, 25 de noviembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels dies d’obertura del 
consultori mèdic de Prullans
250-00408/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.11.2021

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, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, Judit Alcalá González, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alistes i Units per Avançar, Sílvia Romero Galera, 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 ampliar els dies 
d’obertura del consultori mèdic de Prullans, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Abans de la pandèmia de la Covid-19 el consultori mèdic de Prullans donava ser-

vei dos cops a la setmana per atendre les necessitats de les veïns i veïnes del municipi.
En aquests moments el consultori mèdic només dona servei un cop al mes, la qual 

cosa és del tot insuficient. Tenint en compte que Prullans, com molts municipis de 
muntanya, tenen un procés d’envelliment molt pronunciat amb una elevada població 
de gent gran que necessita ser atesa amb regularitat i amb una comorbiditat molt alta.

La reducció del servei provoca que els ciutadans de Prullans, i en especial la gent 
gran, s’hagi de desplaçar als municipis del voltant per poder ser atesos. Fent que 
aquests desplaçaments provoquen que es col·lapsi el consultori mèdic de Bellver de 
Cerdanya, amb la problemàtica que això implica.

Els serveis mèdics i d’educació de proximitat, són serveis bàsics essencials, que 
ajuden a evitar el despoblament i fixar la població al territori.

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 recuperar els dos dies setmanals 

d’obertura del consultori mèdic de Prullans

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Mo-

list, Judit Alcalá González, Sílvia Romero Galera, diputats, GP PSC-Units
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

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

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 23732 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.12.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA (REG. 23732)

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 Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre els projectes estratègics i de suport a les empreses 
(tram. 302-00058/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 1

1. Donar suport als treballadors i treballadores de l’empresa Mahle de Vilanova 
i la Geltrú afectats pel procés de tancament de la fàbrica de components de l’auto-
moció per tal d’evitar-ho.

Seguir treballant per tal de garantir la continuïtat de l’empresa a la ciutat, i 
oferir que s’iniciï un procés de mediació entre el Govern, la direcció de l’empresa 
i la part social, en col·laboració amb el Govern d’Espanya, per tal d’exigir a l’em-
presa que exerceixi la seva responsabilitat social amb el territori i garanteixi la con-
tinuïtat de tots els llocs de treball. Així com garantir que els fons Next Generation no 
es destinin a empreses en processos de deslocalització

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2021
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
culturals
302-00059/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 23729 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.12.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA (REG. 23729)

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 Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques culturals (tram. 302-00059/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 1

1. Constata que tots els sectors culturals necessiten més inversió en polítiques 
públiques impulsades des del Departament de Cultura que ajudin a revertir la crisi 
econòmica que ha provocat la pandèmia de la Covid-19 a la indústria cultural, que 
ha afectat tots els àmbits de la cultura, tant professionals com no professionals. Per 
això, cal prosseguir l’esforç d’incrementar el pressupost de la Generalitat destinat a 
cultura amb l’objectiu d’assolir gradualment el mínim del 2% del pressupost al final 
de la legislatura, i així satisfer la demanda del sector, per implementar més mesures 
per a la recuperació de la cultura de Catalunya.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2021
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’habitatge
302-00060/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 23733; 23735 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.12.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

D’EN COMÚ PODEM (REG. 23733)

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

na, Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 302-00060/13).

Fascicle segon
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Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 5 amb l’esmena 1

5) El Parlament de Catalunya considera necessari que els grups parlamentaris 
que en formen part assoleixin abans de final d’any un acord per a l’aprovació de la 
Llei d’emergència habitacional, actualment en tràmit parlamentari, que inclogui els 
principals objectius i mesures de la iniciativa i amb acord amb les entitats promoto-
res de la llei en tramitació.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC; Susanna Segovia Sánchez, portaveu 

adjunta, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM 

(REG. 23735)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, pre-
senten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 302-00060/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 1 amb l’esmena 1

1) Transcorreguts sis mesos des de l’ampliació del programa l’I de setembre de 
2021, analitzar l’eficàcia i els resultats del programa Reallotgem per tal de garantir 
que arriba al màxim de famílies vulnerables o estan amenaçades per un desnona-
ment, i que valori la incorporació de les següents mesures:

Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació de la lletra a del punt 1 amb l’esmena 2

a) Elaborar un informe públic que contingui una avaluació de resultats per deter-
minar quantes famílies s’han pogut acollir al programa i quantes han quedat fora, 
avaluant-ne les causes, i en base a als desnonaments de què s’ha tingut coneixement 
a Catalunya des de l’entrada en funcionament del Reallotgem 2, i que analitzi els 
motius pels quals aquest programa no ha pogut respondre a la situació de les fa-
mílies que no han pogut ser incorporades a la mesura, instant alhora al Govern de 
l’Estat, si escau, a establir mecanismes estructurals de protecció contra els desnona-
ments de famílies vulnerables.

Esmena transaccional 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació de la lletra c del punt 1 amb l’esmena 4

c) Per tal d’intentar evitar al màxim que s’arribi a la denúncia per impagament i 
al possible procediment de desnonament posterior: 

– Reforçar els mecanismes preventius existents a través del servei Ofideute o les 
prestacions econòmiques d’especial urgència adreçats a les famílies i als propietaris 
des de les primeres situacions d’impagament, per tal d’evitar que s’arribi a la denún-
cia per impagament i al possible procediment de desnonament posterior.
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– Oferir la possibilitat al programa Reallotgem a les famílies i als propietaris des 
de les primeres situacions d’impagament, en cas que la resta d’opcions establertes no 
hagin pogut donar resposta.

Esmena transaccional 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 2 amb l’esmena 6

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

Esmena transaccional 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació de la lletra a del punt 2 amb l’esmena 7

a) Presenti un escenari pressupostari que acompanyi el desenvolupament del Pla, 
d’acord amb els objectius que es marquen, que especifiqui quines són les aportacions 
que haurà de realitzar la Generalitat, les altres administracions i el sector privat.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; portaveus; 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta, GP ECP

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

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 23670 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.12.2021

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR 

(REG. 23670)

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

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del 
Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presentades 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’economia social (tram. 
302-00064/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar
D’addició d’un punt 5 bis en transacció amb l’esmena 1 del GP de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

5 bis. Impulsar un Pacte català per una Economia per la Vida, en coordinació 
amb l’AESCAT i el propi Parlament de Catalunya, que reculli la pluralitat d’agents 
socials i econòmics i socials catalans, per avançar cap a un nou model econòmic 
plural, sobirà, democràtic i relocalitzat per Catalunya. Aquest Pacte haurà de partir 
de les propostes realitzades en el procés participatiu iniciat el passat mes de febrer 
per part de l’AESCAT.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; por-

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

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 23736; 23737 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.12.2021

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU 

CICLE PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 23736)

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

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esme-
nes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model 
d’acompanyament i residència en la vida dependent (tram. 302-00066/13).

Esmena transaccional 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP 
d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació i transacció entre l’esmena 12 dels GP d’ERC i del GP JxCat 
i el punt 4.e del GP CUP-NCG

e. Preveure, en el cas que calgui suprimir temporalment els serveis dels centres 
de dia (com ha passat amb la Covid19) els suports necessaris a les persones que te-
nen cura i acompanyen la vida de les persones de-pendents, ja sigui a les llars fami-
liars o llars tutelades.

e. Preveure els suports necessaris a les persones que tenen cura i acompanyen la 
vida de les persones dependents, ja sigui a les llars familiars o llars tutelades, sempre 
que els serveis dels centres de dia on són ateses suprimeixin temporalment els seus 
serveis, com ha passat amb la Covid 19 quan s’ha decretat d’acord amb la normativa 
vigent del moment, tancaments parcials, puntuals o totals i perllongats en el temps.

Esmena transaccional 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP 
d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació i transacció entre l’esmena 13 dels GP d’ERC i del GP JxCat 
i el punt 4.f del GP CUP-NCG

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

f. Preveure els suports necessaris a les persones que tenen cura i acompanyen 
la vida de les persones dependents, ja sigui a les llars familiars o llars tutelades, 
sempre que els serveis dels centres ocupacionals on són ateses suprimeixin tempo-
ralment els seus serveis, com ha passat amb la Covid 19 quan s’ha decretat d’acord 
amb la normativa vigent del moment, tancaments parcials, puntuals o totals i per-
llongats en el temps.
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Esmena transaccional 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP 
d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació i transacció entre l’esmena 13 dels GP d’ERC i del GP JxCat i el 
punt 5 del GP CUP-NCG

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

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

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

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

tres Especials de Treball i de treball protegit, inclòs quan es produeix en centres de 
treball ordinaris, garantint que tots els recursos transferits a la Generalitat via Con-
ferencia Sectorial de Treball per ser destinats al foment i manteniment de l’ocupació 
dels Centres Especials de Treball i del treball protegit, siguin destinats per part del 
Govern de Catalunya a aquesta finalitat.

b. Donar suport a la petició de reforma del sistema de pensions que fa el sector 
que defensa els drets de les persones amb discapacitats, per tal que el règim de ju-
bilacions anticipades vigents es modifiqui per adaptar-se a les persones d’especials 
dificultats, especialment pel que fa a l’edat de jubilació i al període mínim de cotit-
zació.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mòni-

ca Sales de la Cruz, GP JxCat; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU 

CICLE PER GUANYAR,  GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D’EN 

COMÚ PODEM (REG. 23737)

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

ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Marta Vilalta i Torres, portaveu 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Mònica Sales de la Cruz, porta-
veu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, David Cid Colomer, portaveu del 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 
del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presen-
tades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model d’acompa-
nyament i residència en la vida dependent (tram. 302-00066/13).

Esmena transaccional 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP 
d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya, GP d’En Comú Podem
De modificació i transacció entre l’esmena 5 dels GP d’ERC i del GP JxCat, 
l’esmena 1 del GP ECP i el punt 3.c del GP CUP-NCG

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

[...]
c. Iniciar un procés d’anàlisi de la situació actual de tots els serveis de cures de 

l’àmbit sociosanitari que permeti tenir una visió clara i territorialitzada dels agents 
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implicats en l’atenció a la dependència. les necessitats de suport a la vida indepen-
dent de tota la població de-pendent ja sigui per condició de salut, edat, salut men-
tal, discapacitat intel·lectual, sensorial, serològica, física o qualsevol altra diversitat 
funcional, de forma que la sectorització de les dades permeti adequar la planificació 
dels nous recursos sense deixar ningú enrere.

c. Seguir treballant en un procés d’anàlisi i diagnosi de la situació actual de 
tots els serveis de cures de l’àmbit sociosanitari que permeti tenir una visió clara i 
territorialitzada dels agents implicats en l’atenció a la dependència, les necessitats 
de suport a la vida independent de tota la població dependent ja sigui per condi-
ció de salut, edat, salut mental, discapacitat intel·lectual, sensorial, serològica física 
o qualsevol altra diversitat funcional, de forma que la sectorització de les dades per-
meti adequar la planificació dels nous recursos sense deixar ningú enrere. Així com 
incloure en aquesta diagnosi l’anàlisi dels centres assistencials existents on hi consti 
el número de places de cada centre amb la tipologia i titularitat, provisió i gestió, 
les característiques arquitectòniques de l’edifici (com el nombre de llits per habitaci-
ons, banys individuals, cuines office, terrasses, entre d’altres) i els equipaments d’ús 
individual i col·lectiu, així com el nombre de professionals, convenis i els recursos 
existents a disposició de les persones usuàries i les seves famílies.

Esmena transaccional 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, GP 
Socialistes i Units per Avançar
De modificació i transacció entre l’esmena 9 dels GP d’ERC i del GP JxCat, 
l’esmena 2 del GP ECP i el punt 3.h del GP CUP-NCG

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

h. Deixar de promoure i facilitar la creació de nous centres residencials de grans 
unitats de convivència, per prioritzar models que promoguin l’autonomia i de caire 
comunitari, per complir el que indica l’Article 19 de la Convenció deis drets de les 
persones amb discapacitats de les Nacions Unides, i igualment en el cas de perso-
nes grans.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mòni-

ca Sales de la Cruz, JxCat; David Cid Colomer, GP ECP; portaveus
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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 32/XIV, sobre la defensa 
judicial dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra
290-00023/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 23376 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 30.11.2021

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 32/XIV, sobre la 
defensa judicial dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 290-00023/13), us 
informo del següent:

El Govern de la Generalitat ha complert i compleix íntegrament les obligacions 
de la normativa i garanteix, d’acord amb el principi de legalitat al qual es troba sot-
mès, la defensa judicial, ja sigui personant-se com a defensa o exercint l’acusació 
particular dels agents del cos de Mossos d’Esquadra, per tal de protegir-los en la 
seva condició de funcionaris i per actes derivats de l’exercici de les seves funcions. 
Aquesta defensa i protecció jurídica i judicial s’instrumentalitza a través del Gabinet 
Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

L’article 39 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra i, per remissió d’aquest, l’article 92 del Decret legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de deter-
minats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, garanteixen 
i regulen el dret dels funcionaris a ser assistits i protegits per la Generalitat envers 
qualsevol amenaça, ultratge, injúria, calúmnia, difamació i, en general, envers qual-
sevol atemptat contra la seva persona o els seus béns, per raó de l’exercici de les se-
ves funcions.

Així mateix, l’article 93 del Decret legislatiu 1/1997 disposa que la Generalitat 
protegirà el seu personal en l’exercici de les seves funcions i li atorgarà la conside-
ració social deguda a la seva jerarquia i a la dignitat del servei públic.

També la normativa estatal bàsica continguda en el Reial decret legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’emple-
at públic, concretament el seu article 14, regulador dels drets individuals dels fun-
cionaris, reconeix com a tal dret la defensa jurídica i protecció de l’Administració 
pública en els procediments que se segueixin davant qualsevol ordre jurisdiccional 
com a conseqüència de l’exercici legítim de les seves funcions o càrrecs públics.

Aquesta defensa s’articula, a la Generalitat de Catalunya, mitjançant els serveis 
jurídics de la Generalitat, regulada a la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització 
dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. L’article 9.2 
d’aquesta Llei estableix que l’advocat de la Generalitat pot assumir la representació 
i la defensa dels membres del Govern, dels alts càrrecs i dels funcionaris i empleats 
públics de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes, sigui quina si-
gui llur posició processal, quan els procediments se segueixen per actes o omissions 
relacionats amb l’exercici del càrrec, llevat que els interessos del representat i els de 
la Generalitat siguin oposats o contradictoris.

La Disposició addicional Primera de la Llei 7/1996 afegeix, com a reforç per a la 
prestació de la defensa jurídica, la possibilitat que, per al supòsit en què les neces-
sitats del servei ho requereixen, en casos excepcionals, amb una resolució motivada 
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prèvia del director del Gabinet Jurídic, les funcions que aquesta Llei atribueix als 
advocats de la Generalitat poden ésser també exercides, amb plenitud d’efectes ju-
rídics, per altres funcionaris de la Generalitat, del Grup A, llicenciats en dret, amb 
l’abast que determini l’habilitació corresponent. Aquests funcionaris han d’actuar 
amb les directrius de l’advocat de la Generalitat.

En relació amb aquesta previsió, el Decret 331/2021, de 3 d’agost, de modifica-
ció del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Inte-
rior, i del Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció policial de 
la Direcció General de la Policia, modifica l’apartat 1 de la disposició addicional 
primera del Decret 320/2011, en els termes següents:

«Disposició addicional primera
1. El personal habilitat per exercir la defensa penal en judici de les persones 

membres del cos de Mossos d’Esquadra depèn funcionalment del director o directo-
ra del Gabinet Jurídic de la Generalitat, per mitjà de la Direcció General d’Assump-
tes Contenciosos, en els termes concrets de la resolució d’habilitació corresponent i 
amb independència de la unitat definitiva d’adscripció.»

Aquest canvi es justifica en la necessitat de precisar que el personal habilitat de 
conformitat amb la disposició primera de la Llei 7/1996 per exercir la defensa penal 
en judici de les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra depèn funcional-
ment del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, als efectes d’assolir la re-
presentació i defensa de forma unitària davant els òrgans del poder judicial i d’altres 
que compleixen funcions jurisdiccionals en totes les qüestions en què tingui interès.

Per últim, fer esment a l’apartat 3 de l’article 2 de la Llei 7/1996, el contingut del 
qual determina que tots els advocats de la Generalitat integren el Gabinet Jurídic de 
la Generalitat i estan sotmesos en llur actuació a la direcció i la coordinació jurídi-
ques del director d’aquest Gabinet, el qual pot donar-los les instruccions que calguin 
per al funcionament coordinat dels serveis.

En tot cas, en aquells supòsits en què els agents del cos de Mossos d’esquadra re-
sultin lesionats en l’exercici legítim de les seves funcions s’activa el procediment per 
a la compareixença com a acusació particular en les diligències judicials que s’inco-
ïn, llevat que l’agent lesionat voluntàriament opti per designar un advocat particular 
per a la seva defensa, amb renúncia a la que la Generalitat arbitra mitjançant el Ga-
binet Jurídic. Els circuits de concessió d’assistència i defensa jurídica es troben re-
gulats i protocol·litzats en el Departament d’Interior, per garantir l’exercici d’aquest 
dret amb els requisits legals vigents en cada moment.

Així, doncs, el compliment estricte del que estableixen els articles 7, 39.2 i 48 de 
la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, 
amb les consideracions abans exposades, es troba absolutament garantida.

Barcelona, 25 de novembre de 2021
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 33/XIV, sobre la destinació 
de recursos a la sanitat i la construcció d’equipaments per a la gent 
gran a Barcelona
290-00024/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 22631 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 30.11.2021

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 33/XIV, sobre la 
destinació de recursos a la sanitat i la construcció d’equipaments per a la gent gran 
a Barcelona (tram. 290-00024/13), us informo del següent:

El primer trimestre de 2022 es disposarà la planificació territorial a tot Catalu-
nya de Residències de Gent Gran i Centres de Dia que s’està duent a terme des del 
Departament de Drets Socials, i que actualment està en període de revisió dels re-
cursos i necessitats. Aquest fet, juntament amb l’aprovació dels pressupostos per a 
l’any 2022, ajudarà a determinar quantes places tindran caràcter públic. En tot cas, 
cal tenir present que el nou model d’atenció a les persones es basa en la necessitat 
d’acostar els recursos i serveis a les persones per tal que aquestes resideixin a la seva 
pròpia llar el màxim de temps possible.

Per la seva banda, el Departament de Salut ha elaborat l’Informe del desplega-
ment de la Llei 12/2020, del 13 d’octubre, de l’atenció pública de la salut bucoden-
tal, el qual es publicarà en les properes setmanes. Aquest informe analitza, per una 
banda, l’estat de la salut bucodental a Catalunya i, per altra banda, el desplegament 
de la Llei de Salut bucodental a Catalunya. Respecte als recursos previstos per al 
desplegament de la llei, la pròpia llei preveu que el seu desplegament es porti a ter-
me en el termini de 5 anys, prioritzant el seu desplegament de forma progressiva i 
d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

Respecte al temps mig d’espera per a intervencions quirúrgiques, cal tenir en 
compte el fet que els diferents procediments quirúrgics tenen també diferents temps 
de garantia. Els temps de garantia per a la cirurgia cardíaca és de 90 dies; per a la 
cirurgia oncològica és de 45 i 90 dies; per a les intervencions de cataractes, pròtesis 
de maluc i de genoll és de 180 dies; per a la resta de procediments és de 365 dies.

Així, a la Regió Sanitària de Barcelona, Àmbit Barcelona Ciutat, els temps mig 
d’espera dels pacients pendents d’intervenció quirúrgica són, en dies, els següents: 
17 per a cirurgia oncològica; 39 per a cirurgia cardíaca; 69 per a procediments de 
cataractes, pròtesis de maluc o genoll; 151 per a la resta de procediments. D’aquesta 
manera, i atenent a les darrers dades del mes d’octubre, el temps d’espera dels pro-
cediments estan dins dels terminis establerts a l’Ordre 102/2015, de 21 d’abril, per 
la qual s’estableixen els terminis de referència per a l’accessibilitat a les prestacions 
sanitàries que són a càrrec del Servei Català de la Salut.

D’altra banda, en referència a l’atenció psicològica, entre els anys 2020 i 2021 hi 
ha hagut a la Regió Sanitària un increment pressupostari de 2.067.533,43€ en con-
cepte de nova acció, destinat a reforçar la presència dels professionals dels centres 
de salut mental infanto-juvenil i d’adults, especialment de psicologia, als centres 
d’atenció primària de Barcelona ciutat. Aquest increment pressupostari suposa, amb 
disponibilitat de professionals, poder doblar el rati d’hores setmanals de psicologia 
clínica en relació a l’activitat actual, per situar-se en una mitjana de 8 hores/setmana 
de psicologia infanto-juvenil i 12 hores/setmana de psicologia d’adults, en els cen-
tres d’atenció primària de salut.

En relació a l’atenció primària, el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció 
primària i comunitària té la voluntat de reivindicar la importància d’aquesta i en-
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fortir-la principalment en tres grans punts: l’accessibilitat en el procés d’atenció als 
usuaris, la resolució en el procés de resposta assistencial i la cronicitat en l’atenció 
integral a les persones amb malalties cròniques.

Pel que fa a la reobertura de les urgències de diferents centres d’atenció primà-
ria a la ciutat, als CAP Guineueta i Rio de Janeiro a Nou Barris es realitza atenció 
d’urgències, atenció no programada, en l’horari d’obertura del centre, que és de 8h a 
20h, de dilluns a divendres. I el Centre Atenció Continuada (CAC) s’ha reobert dis-
sabte en franja de 09 a 14:00 h. En base a les noves necessitats, es valorarà la possi-
bilitat de la reobertura en altres horaris.

Al CAP La Pau, a Sant Martí, continua oberta l’atenció d’urgències en l’horari 
d’obertura del centre, que és de 8h a 20h, de dilluns a divendres. I el CAP Numàn-
cia, a Sants Montjuïc, com a la resta d’equips d’atenció primària, es troba en un pro-
cés d’adaptació a la demanda i d’organització interna, amb un nou model de gestió 
com és la petició per motius que permet millorar en l’accessibilitat a l’usuari/ària 
d’una forma més àgil i directe.

Aquest nou model assigna els recurs de forma més adaptada a les necessitats dels 
usuaris ja sigui per via telefònica del centre, 061 CatSalut Respon, Internet, eCon-
sulta i taulell, per tal d’ajustar millor els recursos, desburocratitzar i homogeneïtzar 
la resposta. En el model de planificació sanitària de l’AIS Esquerra, el proppassat 
juliol es va aprovar el Pla Funcional del nou equipament d’Atenció Integral Sanità-
ria i Social de La Magòria, on s’ubiquen diferents serveis socials i sanitaris, i on es 
preveu un nou CUAP que s’unirà a la xarxa de centres d’urgències d’atenció primà-
ria (CUAP) a la ciutat de Barcelona oberts tots els dies de la setmana, les 24 hores 
del dia i els 365 dies de l’any (per a més informació podeu consultar a https://catsa-
lut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/urgencies-mediques/cuap/), per tal d’ajustar-se als 
canvis demogràfics previsibles.

Barcelona, 15 de novembre de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 13/XIV, sobre les línies d’acció 
per a dur a terme la transformació del model econòmic
390-00013/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 23374 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 30.11.2021

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 13/XIV, sobre les línies d’acció per 
a dur a terme la transformació del model econòmic (tram. 390-00013/13), us envio, 
adjunt, un informe elaborat d’acord amb la informació facilitada per les diferents 
unitats i departaments afectats.

Barcelona, 25 de novembre de 2021
Jaume Giró i Ribas, conseller d’Economia i Hisenda

Annex
Pel que fa al punt 1.a, l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i el Consell 

Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) coordinen dues actuacions 

https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/urgencies-mediques/cuap/
https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/urgencies-mediques/cuap/
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estadístiques relatives al càlcul dels indicadors dels objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) per a Catalunya incloses al Programa anual d’actuació estadística 
2021.

D’una banda, coordinen el càlcul dels indicadors dels ODS segons els criteris 
metodològics d’Eurostat, l’oficina estadística de la Unió Europea. Com a resultat 
d’aquesta tasca, a data 9 de novembre de 2021 hi ha publicats 78 indicadors i 5 
subindicadors al web d’Idescat: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ods. 

D’altra banda, coordinen el càlcul dels indicadors dels ODS seguint els criteris 
metodològics de Nacions Unides. El 4 de novembre de 2021, l’Idescat i el CADS van 
publicar 46 indicadors, integrats per 101 subindicadors, al web de l’Idescat: https://
www.idescat.cat/dades/ods/nu/. 

Ambdues bateries d’indicadors (Eurostat i NU) es calculen regularment i els va-
lors s’actualitzen directament a l’esmentada web. Els resultats d’aquests indicadors 
permetran mesurar el progrés dels ODS a Catalunya. Atès que tant els indicadors 
segons metodologia Eurostat com els de Nacions Unides són objecte de revisions, 
les llistes d’indicadors o la seva metodologia i definicions estan subjectes a canvis 
que, també, es reflectiran a l’estadística oficial de Catalunya.

Pel que fa a garantir que totes les actuacions públiques impulsades des de la Ge-
neralitat contribueixen a la consecució dels ODS, s’ha iniciat el procés de revisió i 
actualització del Pla nacional per a la Implementació de l’Agenda 2030.

Finalment, el Pla de Govern de la XIV Legislatura, estructurat en cinc eixos que 
han de garantir una Catalunya justa, pròspera, verda, feminista i plenament lliure, 
s’ha alineat amb els 17 ODS de l’Agenda 2030 i també es vincula les principals me-
sures del pressupost amb els ODS: Salut, Educació i Ciutats sostenibles, els objec-
tius amb més recursos.

Quant al punt 1.b, seguint un mandat del Parlament de Catalunya, el 18 de febrer 
de 2020 es va aprovar la creació de l’Aliança Catalunya 2030, una aliança d’actors 
públics i privats que, havent subscrit l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalu-
nya, contribueixi a la localització a Catalunya dels ODS per mitjà de compromisos 
concrets. Es tracta d’un espai de treball amb participació del món local i de la so-
cietat civil per impulsar projectes conjunts, compartir iniciatives i bones pràctiques 
per accelerar l’assoliment dels ODS.

El 21 de febrer de 2020, al Recinte modernista de Sant Pau, 33 organitzacions 
varen signar l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, com a primer pas 
per adherir-se a l’Aliança Catalunya 2030. Unes setmanes més tard, l’arribada de la 
pandèmia de la Covid-19 va alentir el seu desplegament, tot i que durant el 2020 i 
2021 s’han incorporat nous membres.

Tota la informació sobre l’Aliança Catalunya es pot trobar en aquesta secció cre-
ada pel CADS dins de la seva pàgina web: http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/
alianca/. 

Actualment s’està organitzant un acte de signatura de l’Acord nacional per a 
l’Agenda 2030 per part de les organitzacions que s’hi ha adherit després del 21 de 
febrer de 2020. En aquest acte s’explicarà la proposta de funcionament i d’activitats 
de l’Aliança Catalunya 2030.

Per tal de donar compliment al punt 1.c, s’han dut a terme les següents accions: 
– L’Ordre ECO/142/2021, de 29 de juny, per la qual es dicten les normes per 

elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2022, inclou a 
l’article 1 els criteris generals de pressupostació entre els quals s’estableix que les 
prioritats han d’orientar-se a la consecució dels objectius de desenvolupament sos-
tenible (ODS).

– Des de l’any 2020, la memòria explicativa inclou un apartat específic on es 
mostra la vinculació del pressupost amb l’Agenda 2030 i amb els indicadors de 
benestar i progrés social. També s’inclou un aparat específic on es mostren les prin-
cipals mesures dels pressupostos en relació amb els objectius de desenvolupament 
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sostenible. Aquest apartat també s’ha previst a la memòria explicativa del projecte 
de pressupostos per al 2022.

Quant al punt 1.d, per Acord de Govern de data 27 de juliol de 2021, es va deci-
dir posar en marxa el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2022-2025. En aquest 
sentit, s’està treballant en l’elaboració del nou PNI amb una metodologia que, com 
en el cas de l’anterior PNI 20172020, es basa en la concertació amb els agents eco-
nòmics i socials i la resta d’actors.

El PNI ha de ser un instrument vàlid que serveixi per dinamitzar el desenvolu-
pament industrial, amb mesures tant a curt com a mig i llarg termini, i que doni 
resposta tant als reptes conjunturals com estructurals.

En aquest sentit, el PNI constarà d’un nombre reduït d’actuacions transformado-
res i tractores que estiguin adequadament dotades pressupostàriament i que s’estruc-
turaran en els cinc àmbits temàtics següents: 

− Sostenibilitat, energia i economia circular.
− Digitalització, Indústria 4.0, innovació i internacionalització.
− Capital humà, ocupació industrial i formació.
− Infraestructures.
− Finançament i dimensió empresarial.
Es posa un especial èmfasi en els reptes de la sostenibilitat i la digitalització, que 

són les grans palanques de transformació i de canvi de l’economia.
Així doncs, s’impulsarà el foment d’una economia verda i circular que estalviï 

recursos, valori els residus i impulsi la innovació i es potenciarà la capacitat del tei-
xit empresarial català per mitjà de la digitalització.

En relació amb el punt 1.e, des del Grup ICF es treballa per impulsar un finan-
çament amb impacte positiu tant per a la societat com per al medi ambient, vetllant 
sempre per un desenvolupament sostenible. Aquest compromís amb una gestió ètica 
i responsable forma part del seu ADN i es reflecteix de manera transversal en la tota 
la seva activitat, productes, sistemes de treball i iniciatives, d’acord amb la missió, 
visió i valors de l’entitat.

El Grup ICF està compromès amb els ODS. En relació amb l’activitat, a cada 
operació se li han assignat un màxim de tres ODS, en funció del projecte i la fina-
litat. Així, durant l’any 2020, va finançar amb 24,5 milions d’euros –7,3 milions 
d’euros a través de línies específiques– projectes d’eficiència energètica, autocon-
sum i economia verda i circular (ODS 13). També va destinar 25,2 milions d’euros 
finançats en projectes d’energia neta i assequible (ODS 7); 68,6 milions d’euros a 
projectes de Salut i Benestar (ODS 3). Podeu ampliar aquesta informació a l’Infor-
me Anual 2020.

L’ICF es troba, a més, adherit al Pacte Mundial de les Nacions Unides i, per 
tant, adopta, recolza i promulga dins de la seva esfera d’influència els 10 Principis 
Mundials proclamats per les Nacions Unides. Igualment, i en línia amb la voluntat 
d’incorporar factors ambientals, socials i de govern corporatiu (ESG) en les seves 
decisions d’inversió, en una primera fase, la filial del Grup ICF Capital s’ha adherit 
també als principis per a la inversió responsable de les Nacions Unides (UN PRI).

Podeu consultar els productes actualment disponibles a http://www.icf.cat/ca/
productesfinancers/.

Per tal de donar compliment al punt 1.f.1r, s’està actualitzant la «Guia per a la 
incorporació de les clàusules de gènere en els contractes públics» per tal d’intro-
duir-hi qüestions com: 

− El deure d’elaborar i disposar d’un Pla d’igualtat per a les empreses de 50 o 
més treballadors, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, així com res-
pecte de totes aquelles empreses si així ho preveu el conveni col·lectiu d’aplicació 
o quan, en el marc d’un procediment sancionador, s’acordi substituir les sancions 
accessòries per l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat. També es pretén incor-
porar l’obligació d’inscripció dels Plans d’igualtat en el corresponent Registre, i el 
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deure de les empreses d’incloure una auditoria retributiva, d’acord amb la normativa 
d’aplicació.

− Nous models de clàusules a incorporar pels òrgans de contractació en els seus 
contractes públics, com a criteris d’adjudicació o com a condicions especials d’exe-
cució d’obligat compliment i, en especial, introduir com a condició especial d’execu-
ció la possibilitat que els òrgans de contractació exigeixin que com a mínim un 
xxx% de les persones adscrites al contracte siguin dones (en el cas de camps ocu-
pacionals en què les dones estan poc representades o en els que sigui atípic que es-
tiguin ocupats per dones).

També s’està tramitant la modificació del «Codi per una contractació pública 
socialment responsable», per tal d’incorporar les modificacions introduïdes en la 
«Guia per a la incorporació de les clàusules de gènere en els contractes públics».

En darrer lloc, la Direcció General de Contractació Pública, en col·laboració amb 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, organitzen periòdicament cursos i 
jornades per tal de sensibilitzar i fomentar l’ús de les clàusules d’igualtat de gènere 
entre els òrgans de contractació. A títol d’exemple, s’han organitzat el Curs de con-
tractació pública amb perspectiva de gènere, la Jornada sobre la contractació pública 
en clau: criteris de gènere a la contractació pública dels projectes urbans, les Jorna-
des sobre la contractació pública socialment responsable...

Pel que fa a les tasques de supervisió de la incorporació en els contractes públics 
de les clàusules de perspectiva de gènere, l’any 2020 es va publicar el darrer informe 
d’anàlisi dels indicadors de clàusules socials, que va constatar que les mesures d’i-
gualtat de gènere van ser el tipus de clàusula social més incorporat en els contractes 
públics i estan presents en el 63,1% dels 6.245 contractes amb clàusules socials que 
es van formalitzar al llarg de l’any.

Per tant, el compromís del Govern de la Generalitat en aquests propòsits és clar. 
Per aquest motiu, i des de l’aprovació d’aquesta Moció, s’ha fet públic el Pla de Go-
vern en el que es detallen les mesures que durà a terme la Generalitat per promoure 
una economia basada en la justícia de gènere que garanteixi la democratització de 
les cures i l’equitat en els treballs.

Entre totes les mesures que s’han anunciat hi ha el reforç de les polítiques d’i-
gualtat de gènere en l’àmbit laboral. Per fer-ho, en primer lloc s’establirà un nou sis-
tema d’acompanyament, seguiment i avaluació dels plans d’igualtat a les empreses 
amb més de 50 treballadors o treballadores, així com als ens locals, entitats socials 
i institucions públiques. En segon lloc, es crearà el distintiu català d’excel·lència em-
presarial en matèria d’equitat de gènere en el treball. En tercer lloc, es crearà una 
aplicació de consulta d’accions i resultats de bones pràctiques de transformacions 
de gènere en el món laboral. En quart lloc, es realitzaran accions per combatre la 
segregació ocupacional de gènere: promovent la incorporació i retenció de dones en 
sectors i àmbits altament masculinitzats (com les TIC, les enginyeries, la construc-
ció, mecànica, seguretat) i, alhora, promovent la incorporació dels homes en treballs 
altament feminitzats (per exemple les cures, la sanitat o el comerç); i promovent la 
incorporació de dones als càrrecs de responsabilitat i lideratge. I, per últim, s’adop-
taran accions per avançar en la paritat en els càrrecs directius de les empreses mer-
cantils, les cooperatives i les entitats sense ànims de lucre. A més, per seguir avan-
çant en una economia basada en la justícia de gènere, s’implementaran mesures de 
salut laboral vinculades al cicle menstrual.

Sumat a aquestes mesures també s’elaborarà l’avantprojecte de llei de modifica-
ció de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes per, precisament, millo-
rar l’obligatorietat de les mesures, incorporar indicadors de seguiment i d’avaluació 
i revisar el règim sancionador.

Pel que fa al punt 1.f.2n, s’està actualitzant el Codi per una contractació públi-
ca socialment responsable, el qual preveurà models de clàusules ambientals per tal 



BOPC 178
7 de desembre de 2021

4.50.02. Compliment de mocions 54

d’incorporar criteris de valoració vinculats a la reducció d’emissions de CO2 en els 
plecs de clàusules administratives particulars.

Al mateix temps, la Direcció General de Contractació Pública i la Direcció Ge-
neral de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic han posat a disposició dels òrgans 
de contractació una eina de càlcul d’emissions de CO2 aplicable als contractes dels 
Departaments de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic per tal de 
poder controlar aquest aspecte a través de criteris d’adjudicació i condicions espe-
cials d’execució.

Així mateix, s’han dut a terme diverses formacions per tal de difondre i explicar 
aquesta eina entre el personal de l’administració de la Generalitat i del seu sector 
públic, així com d’altres activitats formatives de sensibilització adreçades als òrgans 
de contractació per tal que ambientalitzin els plecs de clàusules administratives.

Anualment s’emet un informe de supervisió sobre la inclusió de clàusules am-
bientals. El darrer informe publicat, corresponent a l’any 2020, destaca un impor-
tant increment en l’ambientalització dels contractes públics. El 40% dels contractes 
inclouen clàusules ambientals i el 49% de l’import total adjudicat el 2020 inclou ja 
clàusules ambientals.

D’altra banda, s’està treballant en el Pla d’Acció de compra pública verda de Ca-
talunya 2021-2024. Entre les actualitzacions previstes s’estableix la selecció de plecs 
i l’ambientalització d’aquests, així com el seguiment del grau d’implementació amb 
l’ambientalització de la contractació pública de la Generalitat de Catalunya i el seu 
sector públic.

La Comissió Central de Subministraments, òrgan de contractació de caràcter 
transversal i adscrit al Departament d’Economia i Hisenda, inclou dins les seves li-
citacions totes les mesures que s’alineen amb les polítiques de govern.

Concretament, pel que fa l’ambientalització dels plecs, incorpora prescripcions 
tècniques en alguns acords marc i preveu criteris d’adjudicació en la pràctica tota-
litat. Bàsicament, preveu el criteri de valoració per a la seva adjudicació en la qua-
litat mediambiental de la flota de vehicles de les empreses licitadores, a través de 
les seves emissions de gasos, Euro estàndard i nombre de vehicles alimentats per 
energies menys contaminants: gas, híbrids i elèctrics destinats a la prestació dels 
serveis objecte d’aquest contracte. La classificació dels vehicles es fa en funció de la 
contaminació que emeten, segons què figura al Registre de Vehicles de la Direcció 
General de Trànsit (DGT) del Ministeri de l’Interior i d’acord amb l’Annex VIII de 
la Resolució 8/1/2016 de la DGT modificada per la Resolució de 13 d’abril BOE de 
21.04.2016–, d’aquesta manera és possible discriminar positivament els vehicles més 
respectuosos amb el medi ambient.

Els àmbits en els que ja s’han treballat acords marc amb prescripcions tècniques 
o criteris de caràcter ambiental són: el del material sanitari bàsic i de protecció in-
dividual en l’entorn laboral del personal d’administració i tècnic per fer front a la 
pandèmia de la Covid-19; el dels serveis de missatgeria i transport en fred; el de 
qualitat ambiental de la flota de recollida i distribució; el de subministrament de pa-
per; serveis de neteja; subministrament de combustible; subministrament d’energia; 
contractació centralitzada de vehicles.

Finalment, i per tal de vetllar per la correcta execució i implantació dels criteris 
socials i ambientals en diferents acords marc, es va realitzar un programa d’audito-
ries socials i ambientals durant l’execució de l’Acord marc dels serveis de neteja. El 
programa d’auditories estableix els diferents requisits a verificar: el manteniment es-
tricte de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial de nete-
ja vigent així com les condicions d’execució (condicions de caràcter mediambiental).

Donant compliment a allò que disposa el punt 1.g de la Moció, i també a allò es-
tablert a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el Govern de la Generalitat ha treballat 
per reactivar les Comissions paritàries constituïdes amb l’Estat.
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En concret, el passat dia 2 d’agost es va reunir la Comissió Bilateral Generalitat - 
Estat que és l’òrgan permanent de cooperació entre el Govern de la Generalitat i el 
Govern de l’Estat i va acordar, entre d’altres punts, procedir a reactivar la totalitat 
dels òrgans paritaris.

En aquest sentit, es va adoptar l’acord de reunir el proper mes de desembre la 
Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat que, de conformi-
tat amb el que disposa l’article 210 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, és l’òr-
gan bilateral de relació entre l’Administració de l’Estat i la Generalitat en l’àmbit 
del finançament autonòmic. Correspon a aquesta Comissió la concreció, l’aplicació, 
l’actualització i el seguiment del sistema de finançament i també la canalització del 
conjunt de relacions fiscals i financeres de la Generalitat i l’Estat.

Així mateix, es va acordar per aquest mes de novembre una reunió de la Comis-
sió d’Inversions en Infraestructures, prevista a la disposició addicional tercera de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

D’altra banda, la Comissió Bilateral també va acordar la constitució d’un grup de 
treball per tal d’analitzar la viabilitat de possibles traspassos de funcions i serveis a 
Catalunya, així com la negociació en ponència tècnica per tal de culminar el traspàs 
pendent en matèria de beques i ajudes a l’estudi.

També afegir que el 28 de juliol el conseller d’Economia i Hisenda va assistir al 
Consell de Política Fiscal i Financera i posar de manifest que el Govern ha assistit, 
també, a diverses reunions de Consejos interritoriales que s’han produït durant els 
darrers mesos.

En definitiva, el Govern participa en aquells espais necessaris i útils per a defen-
sar els interessos de Catalunya.

En referència al punt 1.h, en la sessió informativa de la Comissió de Drets So-
cials amb la consellera de Drets Socials sobre els objectius i les actuacions del De-
partament en la legislatura actual, la consellera ja es va mostrar favorable a que els 
grups parlamentaris portessin a terme aquesta actuació.

D’altra banda, el Govern ja està treballant també en aquesta qüestió entre d’al-
tres, amb les recomanacions dels experts i l’anàlisi de costos d’una part del model 
per avançar en un pla d’acció més concret.

El model d’atenció de llarga durada i el seu desplegament és el que s’estaria fent 
amb els dos contractes que hi ha actualment: el del Pla d’Acció amb Avedis Dona-
vedian i el d’anàlisi dels costos amb la Universitat Pompeu Fabra.

En compliment del punt 1.i. sobre dependència, des de l’Oficina de la Gent Gran 
s’estan desenvolupant mesures com els Plans Locals d’Envelliment Quilòmetre Zero 
(Desplegament de programes d’envelliment actiu a l’entorn més proper a les perso-
nes a partir del foment de la participació en activitats cíviques, esportives i volun-
tariat), el Consell de la Gent Gran de Catalunya, el Pla de formació a les persones 
grans, el Pla de detecció i identificació de forma eficaç i precoç de les situacions de 
violència masclista en les dones grans i l’Impuls del foment de la participació de les 
dones grans en tots els àmbits: social, econòmic, polític, etc.

Quant al punt 1.j, les direccions dels Hospitals Clínic, Sant Pau, el Mar i Parc 
Taulí, han efectuat una consulta preliminar al mercat per conèixer les solucions 
existents i poder valorar els seus avantatges i inconvenients així com si un servei 
d’esterilització d’última generació compartit pels hospitals podria solucionar de ma-
nera eficient les necessitats actuals i de futur dels centres.

El plantejament del projecte de centralització i externalització del servei d’este-
rilització es basa en experiències internacionals, als Serveis de Salut tant europeus 
com nord-americans: Pàdova (Itàlia), Bordeus (França), Sodertalje (Suècia), Shef-
field, Leicester, Londres, Manchester, Liverpool (Regne Unit), Long Island a Nova 
York, Iowa, Carolina del Nord, Cleveland... Es tracta d’una solució ja implementada 
a molts hospitals i grups hospitalaris europeus, nord americans, canadencs i austra-
lians de la que es coneixen els potencials avantatges i beneficis.
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A la vista d’aquestes experiències, les direccions dels hospitals Clínic, Mar i 
Sant Pau de Barcelona i el Parc Taulí de Sabadell, en el marc de la seva autonomia 
de gestió, es van plantejar realitzar una consulta preliminar, de la manera en que es 
recull a l’art.115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
per tal de conèixer la disponibilitat i característiques que el mercat oferia en relació 
a aquest tipus de solució i la seva idoneïtat o no per a resoldre les seves necessitats 
actuals i futures quant als serveis d’esterilització. En qualsevol cas, com sempre que 
s’adopta una nova solució o tecnologia, es comptaria amb el coneixement que pot 
aportar l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) mitjan-
çant l’avaluació i l’anàlisi de dades i experiències per ajudar a la presa de la millor 
decisió.

Una Central d’Esterilització o RUMED (Unitat de Reprocessament de Disposi-
tius mèdics) compartida per diferents hospitals, on aquest servei actua com a ma-
gatzem estèril i subministra les caixes d’instrumental a demanda i en funció del 
procediment quirúrgic, comporta desenvolupar uns eixos de transformació: La reor-
ganització i estandardització de processos assistencials, la transformació del Procés 
Quirúrgic (PQ) i del subprocés d’esterilització i la seva estandardització, l’adopció 
de solucions tecnològiques 4.0 i incorporació de metodologia de processos, la imple-
mentació de sistemes més eficients energèticament i de gestió de residus, i l’adopció 
dels estàndards de qualitat EU més elevats.

Els principals avantatges que s’esperarien obtenir són l’alliberament de personal 
assistencial per a activitats assistencials de major valor afegit, l’aprofitament dels es-
pais de les actuals centrals per ubicar activitats de major valor quirúrgic o assisten-
cial, la reducció de les necessitats d’espai d’emmagatzematge estèril, la reducció de 
costos energètics i de manteniment dels equipaments, la disminució dels costos d’in-
versió en actius d’instrumental i maquinària, la millora dels processos quirúrgics i 
reducció de variabilitat en programació, la unificació d’eines de gestió, possibilitant 
la traçabilitat i millorant informació de gestió, i l’increment de la qualitat del servei 
i millora de la seguretat per a pacients.

Tots els centres que participen d’aquesta iniciativa formen part del sector públic 
de la Generalitat i, donat que tots ells disposen d’autonomia de gestió, és la direcció 
dels propis centres el millor canal informatiu pels comitès d’empresa.

El model es basa en l’autonomia de gestió de les institucions i les organitzacions 
proveïdores i cerca l’adequada combinació entre l’adopció de criteris empresarials 
en la gestió dels centres –com a estímul d’eficàcia i eficiència, el compliment dels 
fins generals i la garantia de l’equitat entre els ciutadans– i les funcions de planifi-
cació, assegurament i finançament reservades a l’Administració: El Departament de 
Salut i el CatSalut defineixen la política de les entitats i n’estableixen els objectius 
estratègics, el finançament, les línies d’activitat i els controls, i les entitats, com a 
responsables del compliment dels encàrrecs rebuts, participen de la governança cor-
porativa mitjançant el lideratge i el compromís dels seus òrgans de govern i direc-
tius, i reten comptes a l’Administració i al conjunt de la ciutadania.

Referent a les persones professionals i les seves condicions laborals que hi pres-
tarien servei, val a dir que el desplegament d’un nou model de central d’esterilitza-
ció, que es preveu altament automatitzat i robotitzat, requerint de perfils tècnics i 
no necessàriament sanitaris en la seva totalitat. Es tractaria de llocs de treball de 
nova creació i, per tant, el model de gestió que finalment s’adoptés determinaria el 
conveni col·lectiu d’aplicació al personal del nou servei. En definitiva, les direccions 
dels centres mantindrien els llocs de treball i les condicions laborals al personal dels 
hospitals, que podria ser redirigit cap a serveis assistencials i/o de major valor afegit 
ajudant a resoldre les mancances de personal assistencial.

D’altra banda, el Govern treballa per fer efectius el reconeixement i drets labo-
rals dels professionals del sector sanitari. Fruit de la Resolució 940/XII del Parla-
ment de Catalunya, sobre la situació sanitària, aprovada durant la passada legisla-
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tura, la consolidació del sistema sanitari preveia avançar cap a la internalització del 
servei.

Ara, la present Moció aprovada determina en el punt 1.k que cal iniciar el procés 
d’internalització dels serveis bàsics de salut.

En aquest sentit, i donant compliment a la present Moció aprovada, el Departa-
ment de Salut ha endegat les accions necessàries per fer efectiu l’esmentat procés. 
Per això, el passat 22 de setembre es va constituir la Taula d’equiparació del Trans-
port Sanitari.

La missió principal de la Taula és elaborar el pla d’actuació que faci efectiva 
aquesta progressivitat i que equipari les condicions laborals i salarials dels treba-
lladors del sector transport sanitari concertat amb les dels treballadors del Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SEM. A més de fixar un calendari de treball que doni 
continuïtat, a partir d’aquesta primera reunió de constitució, a les següents que han 
d’avançar en la consolidació del principal objectiu.

Afegir, respecte el 061, que el passat dijous 28 d’octubre, en el si de la Comissió 
de Salut celebrada, es debatia la proposta de resolució sobre aquest servei, la qual, 
fruit de la negociació entre els diferents grups parlamentaris i d’acord amb la reso-
lució aprovada, atenent determinants factors que condicionen aspectes clau d’aquest 
servei, estretament lligat i subjecte a competències d’àmbit estatal, sobre les que 
no podem intervenir en primera instància, per poder avançar en el sentit exprés de 
la resolució i de la present Moció, s’insta l’Estat espanyol a una reforma legislativa 
que atorgui la cessió competencial als territoris, per tal que aquesta sigui descen-
tralitzada i permeti intervenir en els aspectes clau que requereix el compliment de 
la Moció.

En referència al punt 1.l, dir que l’evidència existent fins al moment s’utilitza per 
planificar les actuacions del Govern de la Generalitat de Catalunya en aquests àm-
bits i així s’ha fet en el Pla de Govern que s’ha presentat recentment i que incorpora 
específicament una estratègia nacional per la corresponsabilitat, la revalorització de 
les cures i la reorganització dels usos del temps.

En relació amb el punt 2.a, el Govern, vist que en data 18 d’octubre de 2021 s’ha 
efectuat el tràmit de negociació sindical a la Mesa General de Negociació dels Em-
pleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a què fa referència 
l’article 37.1 del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, ha aprovat el Decret llei 23/2021, de 19 
d’octubre, de modificació del Decret llei 18/2021, de 27 de juliol, sobre l’increment 
retributiu per a l’any 2021 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordi-
nària de l’any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 
publicat al DOGC del 21.10.2021, el qual disposa, en el seu article únic, que el per-
sonal del sector públic, inclosos els membres del Govern, alts càrrecs i personal di-
rectiu, que van deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2014 la quan-
tia equivalent a l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complement 
específic o equivalent, percebrà, a la nòmina del mes de novembre de 2021, el 100% 
de l’import que va deixar de percebre en aplicació d’aquesta mesura de reducció re-
tributiva.

I, pel que fa al punt 2.b, la Llei de pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2021 preveu, amb caràcter bàsic que, durant l’any 2021, tant les retribucions de 
personal al servei del sector públic com la massa salarial amb el personal laboral 
podran experimentar un creixement del 0,9 per cent respecte les vigents a 31 de de-
sembre de 2020.

Aquesta qüestió va ser objecte de negociació en la reunió del dia 1 de juliol de 
2021 de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, on el Govern va manifestar el seu compromís en 
aplicar aquest increment retributiu per a tots els conceptes salarials i fins el límit 
màxim que permet la normativa bàsica estatal a la nòmina del mes de setembre de 
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2021, amb efectes de l’1 de gener de 2021. Així mateix, es va informar que l’aplica-
ció d’aquest increment i dels endarreriments amb efectes de gener de 2021 tindria 
efectes en la nòmina de setembre de 2021.

Per donar compliment a aquest compromís, el Govern va aprovar el Decret llei 
18/2021, de 27 de juliol, sobre l’increment retributiu per a l’any 2021 i la recupera-
ció parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2014 per al personal del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya, validat pel Ple del Parlament del 29 
de juliol de 2021. L’article 1 del Decret llei recull l’aplicació de l’increment retribu-
tiu del 0,9% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes de l’1 de gener de 
2021, respecte dels imports vigents el 31 de desembre de 2020. A la nòmina del mes 
de setembre, s’ha aplicat l’increment corresponent i els endarreriments des de l’1 de 
gener de 2021.

Quant al punt 2.c, la diagnosi s’està elaborant, d’acord amb el que estableixen la 
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i el Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya, actualment vigent. En aquest moment ja s’ha fet la diagnosi dels cossos gene-
rals i ja està consensuada, i resten els cossos específics: agents rurals, bombers i 
penitenciaris.

Aquesta actuació l’està portant a terme un grup de treball adscrit a l’Òrgan Pari-
tari de Polítiques d’Igualtat, en el qual participen els sindicats representats a la Mesa 
General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i representants de l’administració, moderat per la Direcció general de 
Funció Pública.

Finalment, en relació amb el punt 3, el Pla normatiu del Govern de la Generalitat 
de Catalunya per als anys 2021-2023, aprovat el passat 19 d’octubre, inclou l’elabo-
ració dels avantprojectes de llei que regulin l’impost sobre les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle de les activitats econòmiques i l’impost sobre les emissions por-
tuàries dels grans vaixells, del qual el Govern ha aprovat la seva memòria prelimi-
nar aquest mes de novembre.

Barcelona, 24 de novembre de 2021

Control del compliment de la Moció 17/XIV, sobre la feminització 
del Cos de Bombers de la Generalitat
390-00017/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 23381 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 30.11.2021

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 17/XIV, sobre la feminització del 
Cos de Bombers de la Generalitat (tram. 390-00017/13), us informo del següent:

Amb relació a l’apartat a, des del Departament d’Interior està previst fer propos-
ta al Govern de diferents mesures d’acció positiva per a incrementar el nombre de 
dones en les diferents convocatòries d’accés i promoció interna.

D’altra banda, aquest mes de novembre es constituirà un grup de treball específic 
per avaluar la diagnosi de gènere del cos, ja realitzada, i iniciar el treball de redacció 
del nou pla d’igualtat de gènere del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a l’apartat b, des de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’In-
cendis i Salvaments (DGPEIS) s’estan revisant tots els barems i les tipologies de les 
proves físiques que actualment es realitzen en els diferents processos de selecció, 
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amb l’objectiu d’ajustar les proves a les adequacions de tot el personal en relació a 
les funcions a desenvolupar.

Dins del grup de treball específic per avaluar la diagnosi de gènere del cos i ini-
ciar el treball de redacció del nou pla d’igualtat també es tractarà aquest punt espe-
cíficament.

Quant a l’apartat c, l’any 2021 s’ha continuat realitzant accions de difusió per 
incrementar la visibilitat i la presència de dones bomberes: d’una banda, s’ha donat 
continuïtat a l’acció de distribució dels cartells adreçats al públic infantil a parcs de 
bombers funcionaris i voluntaris i a centres d’educació secundària, que va quedar 
aturada a conseqüència de la pandèmia.

D’altra banda, per les darreres convocatòries d’accés s’ha dissenyat una campa-
nya publicitària específica sota el lema «A prova de foc». La campanya s’ha difós 
per diversos suports, mitjans i xarxes socials i ha anat acompanyada per testimonis 
de bomberes per explicar les motivacions que les han dut a ser membres del cos, el 
seu dia a dia a la feina i els valors que acompanyen la seva tasca, que s’allunyen de 
l’estereotipada imatge de la feina del bomber com una feina eminentment física. La 
campanya «A prova de foc» es planteja com una campanya a mig termini que vol 
fomentar l’interès de les dones pel cos de Bombers.

Pel que fa a l’apartat d, en l’actualitat ja s’està adaptant el lloc de treball i les fun-
cions de les bomberes embarassades o lactants als llocs més propers al seu domicili 
i s’ha treballat en un catàleg de funcions per tal que segueixin fent tasques operati-
ves que no comportin risc per a la seva salut i seguretat.

Amb relació a l’apartat e, la DGPEIS ha realitzat el diagnòstic de les actuacions 
que cal realitzar a les infraestructures de Bombers per adequar-les a la perspectiva 
de gènere i s’han planificat actuacions d’acord amb la tipologia de les instal·lacions 
existents, a fi que disposin dels llocs adequats de vestuari, banys i espais de descans 
per a les dones bomberes.

Quant a l’apartat f, en totes les properes licitacions de vestuari s’inclourà un ta-
llatge específic i diferenciat per homes i dones bombers/es.

Finalment, pel que fa a l’apartat g, informar que la coordinació i l’acompanya-
ment del Departament d’Igualtat i Feminismes al Departament d’Interior és cons-
tant. Les desigualtats, les discriminacions i les violències són alhora causa i conse-
qüència dels sistemes d’opressió de caràcter estructural que generen una dominació 
arbitrària, com l’heteropatriarcat o el racisme i l’antigitanisme. La igualtat és un im-
peratiu democràtic, perquè sense igualtat no hi ha llibertat individual ni col·lectiva.

Totes les lleis d’igualtat, per definició, són transversals. Això implica que tots i 
cadascun dels departaments tenen la responsabilitat de fer efectiva la igualtat des 
dels respectius àmbits d’actuació amb els recursos econòmics corresponents, atenent 
tant a les diferents situacions de partida, les necessitats i les expectatives de les per-
sones derivades del seu gènere, orientació sexual, classe social, edat, discapacitat, 
origen o color de pell de les persones, com a l’encreuament d’aquests eixos.

Tanmateix, en absència d’una estructura de primer nivell que n’impulsi el des-
plegament, les lleis d’igualtat sovint són tractades com una política sectorial o tenen 
una implementació deficitària. Per això la Conselleria d’Igualtat i Feminismes és 
una estructura clau del Govern republicà que té l’encàrrec explícit de transversalit-
zar el principi d’igualtat en les actuacions del Govern com a estratègia política per 
assolir la igualtat real. El Departament d’Interior i el Departament d’Igualtat i Fe-
minismes seguiran treballant conjuntament per la distribució justa dels drets, de les 
obligacions, de les oportunitats i dels recursos, sobre la base del reconeixement i el 
respecte a la diferència.

Barcelona, 24 de novembre de 2021
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb 
el conseller d’Educació sobre les mesures previstes per a aplicar 
la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 
estableix que s’ha d’impartir un 25% de les classes d’educació 
infantil, primària i secundària en castellà
354-00070/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs (reg. 23258).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 30.11.2021.

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

Proposta d’audiència en ponència de Carlos Vallejo, president de 
l’Associació Catalana d’ex Presos Polítics del Franquisme, amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00364/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP, juntament amb un altre diputat del GP ECP (reg. 21449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Juan M. Calvo, president de 
l’Amical de Mauthausen i Altres Camps, amb relació a la Proposició 
de llei de memòria democràtica
352-00365/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 21449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Guixé, director de 
l’Observatori Europeu de Memòries, amb relació a la Proposició 
de llei de memòria democràtica
352-00366/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 21449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Ramon Arnabat, director 
del projecte Tots els Noms, de l’Institut d’Estudis Penedesencs, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00367/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 21449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponènci a de Tina Merino, en representació 
de l’Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del 
Baix Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica
352-00368/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 21449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Raül Valls, en representació de 
l’Amical Antics Guerrillers de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de memòria democràtica
352-00369/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 21449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Montse Gené, en representació 
de l’Associació de Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00370/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 21449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Ricard Vinyes, professor 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica
352-00371/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 21449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.
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Proposta d’audiència en ponència de Montserrat Duch, professora 
de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica
352-00372/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 21449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Carme Molinero, professora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica
352-00373/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 21449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Javier Tébar, en representació 
de l’Arxiu Històric de Comissions Obreres de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00374/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 21449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’Andreu Mayayo, professor 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica
352-00375/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 21449).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Amical 
de Mauthausen i Altres Camps amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica
352-00376/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Amical 
de Ravensbrück amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica
352-00377/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Amical 
de les Brigades Internacionals amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica
352-00378/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Amical 
Antics Guerrillers de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica
352-00379/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana d’ex Presos Polítics del Franquisme amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica
352-00380/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació d’Aviadors de la República amb relació a la Proposició 
de llei de memòria democràtica
352-00381/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Ateneu 
de Memòria Popular amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica
352-00382/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix 
Llobregat amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00383/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
352-00384/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Memòria Socialista amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica
352-00385/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Rafael Campalans amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica
352-00386/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Fundació Josep Irla amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica
352-00387/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Fundació Andreu Nin amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica
352-00388/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació 
Cipriano Garcia amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica
352-00389/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de memòria democràtica
352-00390/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Memorial 
Democràtic dels Treballadors de SEAT amb relació a la Proposició de 
llei de memòria democràtica
352-00391/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de memòria democràtica
352-00392/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica
352-00393/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Xavier Menéndez 
i Pablo, director del programa de Memòria Democràtica de la 
Diputació de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica
352-00394/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Gurt Esparraguera, 
arqueòleg, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica
352-00395/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Jordana Comín, 
especialista en antropologia física, amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica
352-00396/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.
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Proposta d’audiència en ponència d’Eneko Barbería Marcalain, 
especialista en medicina forense, amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica
352-00397/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Conxita Mir Curcó, especialista 
en història contemporània, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica
352-00398/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en ponència de Rosa Ana Alija Fernández, 
professora especialista en dret internacional públic i relacions 
internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica
352-00399/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 21450).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Ramionet, en representació 
de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica, amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00400/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 21452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.
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Proposta d’audiència en comissió d’Alfons Aragoneses Aguado, 
professor d’Història del Dret de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00401/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG, juntament amb un altre diputat del GP CUP-NCG (reg. 
21452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Toran Belver, expresidenta 
de l’Amical Mauthausen, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00402/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 21452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Rolando d’Alessandro, 
activista i escriptor, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00403/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 21452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Flavio Guidi, historiador de 
Libera Associazione Italo Catalana Antifascista, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00404/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 21452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.
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Proposta d’audiència en comissió de Maria Isabel Peris Muñoz, 
en representació del Grup de Recerca de la Memòria Històrica de 
Castelló, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica 
de Catalunya
352-00405/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 21452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Mónica Borrell Cairol, doctora 
en història contemporània per la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00406/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 21452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Gustau Nerín Abad, antropòleg 
del Centre d’Estudis Africans, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00407/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 21452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en comissió d’Eduard Gargallo, doctor en 
història contemporània per l’Institut Universitari de Lisboa, amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00408/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 21452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Moran, historiadora de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica de Catalunya
352-00409/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 21452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.
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Proposta d’audiència en comissió de Josep Morella, president de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica de Catalunya
352-00410/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 21452).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Queralt Solé Barjau, en 
representació de la Secció d’Història Contemporània i Món Actual 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00411/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 21454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes i Tor, en 
representació de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, amb relació 
a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00412/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 21454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en comissió d’Enric Tartera Bieto, en 
representació d’Iltirta Arqueologia, amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica de Catalunya
352-00413/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 21454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.
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Proposta d’audiència en comissió de Marta Simó Sánchez, en 
representació del Departament de Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00414/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 21454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Carles Vallejo Calderón, 
en representació de l’Associació Catalana d’ex Presos Polítics 
del Franquisme, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00415/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 21454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Pérez, doctor en 
història contemporània, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00419/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 21454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Pieras, en representació 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00420/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 21454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Joan Tardà i Coma, exdiputat 
del Congrés dels Diputats, amb relació a la Proposició de llei de 
memòria democràtica de Catalunya
352-00421/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 21454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.
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Proposta d’audiència en comissió de Jordi Oliva i Llorens, historiador 
del Centre d’Història Contemporània de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00422/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 21454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Mercè Morales i Montoya, 
doctora en història, amb relació a la Proposició de llei de memòria 
democràtica de Catalunya
352-00423/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 21454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en comissió d’Eric Forcada, historiador, amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00424/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 21454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Sobrequés, historiador, 
amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de 
Catalunya
352-00425/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 21454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Proposta d’audiència en comissió de Xabier Irujo, historiador, amb 
relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
352-00426/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 21454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.
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Proposta d’audiència en comissió d’Unai Belaustegi Bedialauneta, 
doctor en història contemporània, amb relació a la Proposició de llei 
de memòria democràtica de Catalunya
352-00427/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 21454).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre les línies de treball per a evitar agressions als 
funcionaris dels centres penitenciaris
356-00326/13

SOL·LICITUD

Presentació: Rubén Viñuales Elías, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 20778).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya davant la Comissió de Justícia perquè informi 
sobre la necessitat d’una llei de recuperació del patrimoni espoliat
356-00333/13

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Vinyets Pagès, del GP CUP-NCG (reg. 21286).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 25.11.2021.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Societat 
Catalana de Tecnologia davant la Comissió d’Educació perquè 
informi sobre la situació de la tecnologia a l’ensenyament obligatori i 
postobligatori
356-00353/13

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 22933).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 30.11.2021.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència d’un representant de la Confederació 
General del Treball de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
353-00259/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització 
de les treballadores i els treballadors del sector públic», el 29.11.2021.

Compareixença en ponència d’Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic 
de dret públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic
353-00271/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització 
de les treballadores i els treballadors del sector públic», el 29.11.2021.

Compareixença en ponència de Vidal Aragonés Chicharro, advocat 
laboralista del Col·lectiu Ronda i professor de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
353-00278/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització 
de les treballadores i els treballadors del sector públic», el 29.11.2021.
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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
330-00048/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 23711 / Coneixement: 02.12.2021

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 
compte que, durant l’absència de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, els 
dies 1 i 2 de desembre 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, 30 de novembre de 2021
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa 
de treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball 
d’uixer o uixera que es produeixin al Parlament de Catalunya en els 
exercicis del 2022 i el 2023
501-00005/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 167)

En la pàgina 30 del BOPC 167, en la base 8.4.1,
on hi diu: 
«Passen a la fase d’entrevista els trenta primers candidats que hagin obtingut la 

millor puntuació en la suma de les dues fases anteriors. La resta d’aspirants queda-
ran eliminats del procediment selectiu.» 

hi ha de dir: 
«Passen a la fase d’entrevista els vint-i-cinc primers candidats que hagin obtin-

gut la millor puntuació en la suma de les dues fases anteriors. La resta d’aspirants 
quedaran eliminats del procediment selectiu.»
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Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa 
de treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball 
d’administrador parlamentari o administradora parlamentària que 
es produeixin al Parlament de Catalunya en els exercicis del 2022 
i el 2023
501-00006/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 167)

En la pàgina 43 del BOPC 167, en la base 8.5.1,
on hi diu: 
«Passen a la fase d’entrevista els trenta primers candidats que hagin obtingut la 

millor puntuació en la suma de les tres fases anteriors. La resta d’aspirants queden 
eliminats del procediment selectiu.» 

hi ha de dir: 
«Passen a la fase d’entrevista els vint-i-cinc primers candidats que hagin obtingut 

la millor puntuació en la suma de les tres fases anteriors. La resta d’aspirants queden 
eliminats del procediment selectiu.»
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	354-00070/13
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	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Proposta d’audiència en ponència de Carlos Vallejo, president de l’Associació Catalana d’ex Presos Polítics del Franquisme, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00364/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Juan M. Calvo, president de l’Amical de Mauthausen i Altres Camps, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00365/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Jordi Guixé, director de l’Observatori Europeu de Memòries, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00366/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Ramon Arnabat, director del projecte Tots els Noms, de l’Institut d’Estudis Penedesencs, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00367/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponènci a de Tina Merino, en representació de l’Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00368/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Raül Valls, en representació de l’Amical Antics Guerrillers de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00369/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Montse Gené, en representació de l’Associació de Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00370/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Ricard Vinyes, professor de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00371/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Montserrat Duch, professora de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00372/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Carme Molinero, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00373/13
	Sol·licitud
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	352-00374/13
	Sol·licitud
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	352-00375/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Amical de Mauthausen i Altres Camps amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
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	Sol·licitud
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	Sol·licitud
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	352-00378/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Amical Antics Guerrillers de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00379/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana d’ex Presos Polítics del Franquisme amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00380/13
	Sol·licitud
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	Sol·licitud
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	Sol·licitud
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	352-00383/13
	Sol·licitud
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	Sol·licitud
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	352-00385/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Rafael Campalans amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00386/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Josep Irla amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00387/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Andreu Nin amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00388/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Cipriano Garcia amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00389/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00390/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Memorial Democràtic dels Treballadors de SEAT amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00391/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00392/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00393/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Francesc Xavier Menéndez i Pablo, director del programa de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00394/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Gurt Esparraguera, arqueòleg, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00395/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Xavier Jordana Comín, especialista en antropologia física, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00396/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Eneko Barbería Marcalain, especialista en medicina forense, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00397/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Conxita Mir Curcó, especialista en història contemporània, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00398/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Rosa Ana Alija Fernández, professora especialista en dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica
	352-00399/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Enric Ramionet, en representació de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00400/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Alfons Aragoneses Aguado, professor d’Història del Dret de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00401/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Rosa Toran Belver, expresidenta de l’Amical Mauthausen, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00402/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Rolando d’Alessandro, activista i escriptor, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00403/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Flavio Guidi, historiador de Libera Associazione Italo Catalana Antifascista, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00404/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Maria Isabel Peris Muñoz, en representació del Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00405/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Mónica Borrell Cairol, doctora en història contemporània per la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00406/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Gustau Nerín Abad, antropòleg del Centre d’Estudis Africans, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00407/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Eduard Gargallo, doctor en història contemporània per l’Institut Universitari de Lisboa, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00408/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Rosa Moran, historiadora de la Federació d’Ateneus de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00409/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Morella, president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00410/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Queralt Solé Barjau, en representació de la Secció d’Història Contemporània i Món Actual de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00411/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes i Tor, en representació de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00412/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Enric Tartera Bieto, en representació d’Iltirta Arqueologia, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00413/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Marta Simó Sánchez, en representació del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00414/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Carles Vallejo Calderón, en representació de l’Associació Catalana d’ex Presos Polítics del Franquisme, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00415/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Manuel Pérez, doctor en història contemporània, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00419/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jaume Pieras, en representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00420/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Joan Tardà i Coma, exdiputat del Congrés dels Diputats, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00421/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jordi Oliva i Llorens, historiador del Centre d’Història Contemporània de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00422/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Mercè Morales i Montoya, doctora en història, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00423/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Eric Forcada, historiador, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00424/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jaume Sobrequés, historiador, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00425/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Xabier Irujo, historiador, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00426/13
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Unai Belaustegi Bedialauneta, doctor en història contemporània, amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	352-00427/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les línies de treball per a evitar agressions als funcionaris dels centres penitenciaris
	356-00326/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la necessitat d’una llei de recuperació del patrimoni espoliat
	356-00333/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Societat Catalana de Tecnologia davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre la situació de la tecnologia a l’ensenyament obligatori i postobligatori
	356-00353/13
	Sol·licitud
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	353-00259/13
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	353-00271/13
	Substanciació
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