
TAUL A DE CONT INGUT

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 i  altres cursos el 
curs 2021-2022 a Vilafant
250-00159/13
Retirada 9

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 pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció 
sociosanitària
200-00005/13
Tramesa a la Comissió 10

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08
Canvi de Comissió tramitadora 10

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una línia d’ajuts per a la rehabilitació i el 
manteniment dels habitatges del barri de Torre Baró, de Barcelona
250-00039/13
Canvi de Comissió tramitadora 10

Proposta de resolució sobre la rehabilitació d’habitatges
250-00041/13
Canvi de Comissió tramitadora 10

Proposta de resolució sobre la reactivació de les convocatòries de la Llei 2/2004, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
250-00143/13
Canvi de Comissió tramitadora 11

Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’amiant del parc d’habitatges de Badia 
del Vallès
250-00205/13
Canvi de Comissió tramitadora 11

Proposta de resolució sobre la reducció de la publicitat institucional de la Generalitat
250-00381/13
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre les millores en matèria de transparència
250-00382/13
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

BUTLLETÍ OFICIAL 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XIV* legislatura · segon període · número 187 · dijous 16 de desembre de 2021

Dos fascicles, fascicle primer * Denominació que adopta la legislatura actual a partir del 4 de juny de 2021, en compliment de la Resolució 9/XIII 
del Parlament de Catalunya, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021).



BOPC 187
16 de desembre de 2021

Taula de contingut 2

Proposta de resolució sobre la situació educativa a Tarragona
250-00383/13
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre les campanyes de prevenció de  les  addiccions con-
ductuals
250-00384/13
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la creació d’una àrea específica d’abordatge de les 
addiccions conductuals
250-00385/13
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’adquisició de vehicles per als agents de trànsit del 
Cos de Mossos d’Esquadra
250-00386/13
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el garantiment dels equips adequats per als membres 
de les àrees regionals de recursos operatius dels Mossos d’Esquadra
250-00387/13
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el garantiment dels equips adequats per als efectius 
de les unitats regionals de medi ambient
250-00388/13
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la detecció de manipulacions als tacògrafs dels camions
250-00389/13
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’enfortiment del principi d’autoritat dels Mossos d’Es-
quadra
250-00390/13
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre les millores en matèria de patrimoni cultural, especial-
ment del patrimoni iber
250-00391/13
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la violència masclista que pateixen les dones amb dis-
capacitat
250-00392/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la redacció d’un pla d’inversions per a la carretera C-59 
entre Sant Feliu de Codines i la carretera C-25
250-00393/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre les millores a la carretera C-59 entre Sant Feliu de Co-
dines i Mollet del Vallès
250-00394/13
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15
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Proposta de resolució sobre la inclusió en el calendari de commemoracions oficials de 
la Generalitat del cinquantè aniversari de la fundació de la Unió Militar Democràtica
250-00395/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’Ajut Oficial al Desenvolupament
250-00396/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’increment de mossos d’esquadra a l’àrea bàsica po-
licial de Valls
250-00397/13
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el compliment de les mesures de gènere de l’Acord de 
pau entre el Govern Nacional de Colòmbia i les Forces Armades Revolucionàries de 
Colòmbia - Exèrcit del Poble
250-00398/13
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

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
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

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
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la modificació del protocol de dol del  Parlament de 
Catalunya
250-00401/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’erradicació dels matrimonis forçats
250-00402/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el retorn del servei de ginecologia als centres d’atenció 
primària de Sant Joan Despí
250-00403/13
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre les violències masclistes que pateixen les dones amb 
discapacitats
250-00404/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública en un solar 
municipal de Lleida
250-00405/13
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

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
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19
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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
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels dies d’obertura del  consultori mèdic 
de Prullans
250-00408/13
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el concert de places de centre de dia a Sant Pere de 
Ribes
250-00409/13
Presentació: GP PSC-Units 20

Proposta de resolució sobre l’Observatori de la Igualtat de Gènere
250-00410/13
Presentació: GP PSC-Units 22

Proposta de resolució sobre la dotació de vehicles assignats a l’àrea bàsica poli-
cial de Badalona
250-00411/13
Presentació: GP PSC-Units 24

Proposta de resolució sobre l’augment del nombre d’especialistes d’audició i llen-
guatge als centres educatius
250-00412/13
Presentació: GP PSC-Units 25

Proposta de resolució sobre el reforçament del consens sobre el  model lingüístic 
del sistema educatiu per a millorar l’aprenentatge i ús de les llengües en un con-
text plurilingüe
250-00413/13
Presentació: GP PSC-Units 27

Proposta de resolució sobre el parc de bombers voluntaris de Batea
250-00414/13
Presentació: GP PSC-Units 29

Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar el tancament de  l’empresa 
Biometagas La Galera
250-00415/13
Presentació: GP PSC-Units 30

Proposta de resolució sobre l’habilitació d’un centre d’acollida d’immigrants a Lleida
250-00416/13
Presentació: GP VOX 31

Proposta de resolució sobre la memòria democràtica i les migracions interiors del 
segle xx
250-00417/13
Presentació: GP PSC-Units 32

Proposta de resolució sobre l’eix viari de les carreteres C-53 i C-26 amb connexió 
a l’autovia A-14
250-00418/13
Presentació: GP PSC-Units 34

Proposta de resolució sobre la construcció de l’estació de Motors de la línia 10 del 
metro
250-00419/13
Presentació: GP PSC-Units 35

Proposta de resolució de rebuig de la designació com a terroristes d’organitzacions 
no governamentals que duen a terme llur tasca a Palestina
250-00420/13
Presentació: GP PSC-Units 36

Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió dels municipis del Baix 
Llobregat amb la Universitat Autònoma de Barcelona
250-00421/13
Presentació: GP PSC-Units 37
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Proposta de resolució sobre el projecte constructiu d’implantació d’un carril bus 
d’entrada a Barcelona a la carretera C-31 des de Badalona
250-00422/13
Presentació: GP PSC-Units 39

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’assetjament que pateixen els nens i les famílies que 
reclamen llur dret que s’imparteixi com a mínim el 25% d’hores lectives en castellà
300-00092/13
Rectificació del text presentat 40

4. Informació

4.48. Intergrups parlamentaris

Proposta de creació de l’Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius
395-00224/13
Sol·licitud: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP, GP Cs, G Mixt 41

Proposta de creació de l’Intergrup del Poble Gitano
395-00225/13
Sol·licitud: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP, GP Cs, G Mixt 41

Proposta de creació de l’Intergrup del Sàhara
395-00229/13
Sol·licitud: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP, GP Cs, G Mixt 42

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Educació
410-00007/13
Substitució de diputats 42

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 4/XIII, sobre el compromís per una Catalu-
nya de drets i llibertats, diversa i cohesionada
290-00003/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43

Control del compliment de la Resolució 30/XIV, sobre la dotació de patrulles de pro-
ximitat i de seguretat ciutadana als barris de la Marina, la Marina del Prat Vermell i 
la Marina de Port, de Barcelona
290-00021/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  45

Control del compliment de la Resolució 31/XIV, sobre la coerció contra individus o 
organitzacions per mitjà de la simulació de linxaments
290-00022/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 39/XIV, sobre l’alliberament de les patents 
de les vacunes contra la Covid-19
290-00030/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 55/XIV, sobre el desdoblament de la carre-
tera C-31 entre Sant Pere de Ribes i Cubelles
290-00041/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 57/XIV, sobre la millora de la carretera BV-
2115 entre les carreteres C-32 i C-31
290-00043/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

Control del compliment de la Resolució 58/XIV, sobre el centre logístic del Baix 
Penedès
290-00044/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49
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Control del compliment de la Resolució 59/XIV, sobre el condicionament de la car-
retera C-15 entre Vilafranca del Penedès i Igualada
290-00045/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

Control del compliment de la Resolució 60/XIV, sobre el desdoblament de la carre-
tera B-224 entre Martorell, Sant Esteve Sesrovires i Masquefa
290-00046/13
Informe relatiu al compliment de la Resolució  50

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 15/XIV, sobre el pla de xoc en polítiques actives 
d’ocupació per a superar l’impacte de la Covid-19
390-00015/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 51

Control del compliment de la Moció 16/XIV, sobre el dret a  interrompre voluntària-
ment l’embaràs al sistema sanitari
390-00016/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 57

Control del compliment de la Moció 26/XIV, sobre l’exercici de  la competència de 
la seguretat pública
390-00026/13
Informe relatiu al compliment de la Moció 60

Control del compliment de la Moció 39/XIV, sobre el deute de  la  Generalitat amb 
el món local
390-00039/13
Designació de la Comissió competent 61

Control del compliment de la Moció 40/XIV, sobre el finançament dels governs locals
390-00040/13
Designació de la Comissió competent 61

Control del compliment de la Moció 41/XIV, de suport al Cos de Mossos d’Esquadra
390-00041/13
Designació de la Comissió competent 61

Control del compliment de la Moció 42/XIV, sobre el futur d’Europa
390-00042/13
Designació de la Comissió competent 61

Control del compliment de la Moció 43/XIV, sobre el desenvolupament industrial
390-00043/13
Designació de la Comissió competent 62

Control del compliment de la Moció 44/XIV, sobre les polítiques previstes per a 
afrontar les conseqüències del canvi climàtic i la crisi energètica
390-00044/13
Designació de la Comissió competent 62

Control del compliment de la Moció 45/XIV, sobre l’accés als serveis a la Catalunya 
poc poblada
390-00045/13
Designació de la Comissió competent 62

Control del compliment de la Moció 46/XIV, sobre el funcionament del sistema sanitari
390-00046/13
Designació de la Comissió competent 62

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
Decaïment 63
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’una representació del col·lectiu de professors artístics 
de l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell, de Barcelona, davant la Comissió d’Edu-
cació perquè informi sobre la situació de desigualtat respecte d’altres professors
356-00277/13
Acord sobre la sol·licitud 63

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Joves per la De-
fensa de la Constitució, S’ha acabat! davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
perquè informi sobre la situació dels drets i les llibertats dels joves a les universitats
356-00338/13
Sol·licitud 63

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
Acord sobre la sol·licitud 64

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les 
polítiques de joventut
356-00361/13
Sol·licitud 64

Sol·licitud de compareixença de la directora general de l’Agència Catalana de la 
Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les po-
lítiques de joventut
356-00362/13
Sol·licitud 64

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infància, Adolescència i Joventut davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut
356-00363/13
Sol·licitud 64

Sol·licitud de compareixença del director general de Joventut davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut
356-00364/13
Sol·licitud 65

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb  la consellera de 
Drets Socials sobre els objectius i les actuacions del seu departament en polítiques 
de joventut
355-00044/13
Sol·licitud 65

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

Compareixença en ponència d’una representació de la Intersindical Alternativa de 
Catalunya - Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treba-
lladors del sector públic
353-00258/13
Substanciació 65

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma d’Interines Tèc-
niques Especialistes en Educació Infantil amb relació a la Proposició de llei d’esta-
bilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
353-00264/13
Substanciació 65

Compareixença en ponència d’un representant del despatx d’advocats Arauz amb 
relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors 
del sector públic
353-00279/13
Substanciació 66
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Compareixença en ponència de Jordi Pacheco, degà del Col·legi de Professionals de 
la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic
353-00290/13
Substanciació 66

Compareixença d’una representació del col·lectiu de professors artístics de l’Institut 
Escola Artístic Oriol Martorell, de Barcelona, davant la Comissió d’Educació per a 
informar sobre la situació de desigualtat respecte d’altres professors
357-00173/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 66

Compareixença d’una representació de la Societat Catalana de Tecnologia davant 
la Comissió d’Educació per a informar sobre la  situació de la tecnologia a l’ense-
nyament obligatori i postobligatori
357-00174/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 66

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

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat pel vicepresi-
dent del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00052/13
Presentació: president de la Generalitat 67

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria d’activitat de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya corresponent al 2020
334-00027/13
Presentació: conseller, del Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori 67

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme 
polític en la televisió i la ràdio corresponent al període del gener a l’abril del 2021
337-00008/13
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 68

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 5542/2021, interposat per més de cinquanta diputats del 
Grup Parlamentari VOX del Congrés dels Diputats, contra el Decret llei 15/2021, del 6 
de juliol, de creació del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya
381-00006/13
Al·legacions que formula el Parlament 68
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 
i altres cursos el curs 2021-2022 a Vilafant
250-00159/13

RETIRADA

Retirada en la sessió 10 de la Comissió d’Educació, tinguda el 13.12.2021, DSPC-C 153.
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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 pel qual s’estableixen mesures organitzatives 
en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
200-00005/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: president de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori (reg. 24122).
Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’una línia d’ajuts 
per a la rehabilitació i el manteniment dels habitatges del barri 
de Torre Baró, de Barcelona
250-00039/13

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: president de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori (reg. 24122).
Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

Proposta de resolució sobre la rehabilitació d’habitatges
250-00041/13

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: president de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori (reg. 24122).
Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.
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Proposta de resolució sobre la reactivació de les convocatòries 
de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen una atenció especial
250-00143/13

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: president de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori (reg. 24122).
Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’amiant del parc 
d’habitatges de Badia del Vallès
250-00205/13

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: president de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori (reg. 24122).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.
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Proposta de resolució sobre la situació educativa a Tarragona
250-00383/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

Proposta de resolució sobre les campanyes de prevenció 
de les addiccions conductuals
250-00384/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.
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Proposta de resolució sobre l’adquisició de vehicles per als agents 
de trànsit del Cos de Mossos d’Esquadra
250-00386/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

Proposta de resolució sobre el garantiment dels equips adequats 
per als efectius de les unitats regionals de medi ambient
250-00388/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.



BOPC 187
16 de desembre de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 14

Proposta de resolució sobre la detecció de manipulacions 
als tacògrafs dels camions
250-00389/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

Proposta de resolució sobre l’enfortiment del principi d’autoritat 
dels Mossos d’Esquadra
250-00390/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.
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Proposta de resolució sobre la violència masclista que pateixen 
les dones amb discapacitat
250-00392/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.
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Proposta de resolució sobre la inclusió en el calendari 
de commemoracions oficials de la Generalitat del cinquantè 
aniversari de la fundació de la Unió Militar Democràtica
250-00395/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

Proposta de resolució sobre l’Ajut Oficial al Desenvolupament
250-00396/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.
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Proposta de resolució sobre el compliment de les mesures de gènere 
de l’Acord de pau entre el Govern Nacional de Colòmbia i les Forces 
Armades Revolucionàries de Colòmbia - Exèrcit del Poble
250-00398/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.
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Proposta de resolució sobre la modificació del protocol de dol 
del Parlament de Catalunya
250-00401/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.
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Proposta de resolució sobre les violències masclistes que pateixen 
les dones amb discapacitats
250-00404/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Educació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.12.2021 al 27.12.2021).
Finiment del termini: 28.12.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

Proposta de resolució sobre el concert de places de centre de dia 
a Sant Pere de Ribes
250-00409/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2021

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

Luis Ruiz López, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució per al concert de places de centre de dia al mu-
nicipi de Sant Pere de Ribes, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
La situació en què es troba immersa la nostra societat com a conseqüència dels 

estralls originats per la Covid-19 exhorta al Govern de la Generalitat de Catalunya 
a accelerar totes les gestions necessàries per pal·liar-los. Entre aquestes gestions, es 
troben la consolidació d’un sistema de cures que beneficiï el conjunt de la població, 
però, especialment a la Gent Gran.
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El Pla Estratègic de Serveis Socials (2021-2024), aprovat mitjançant la resolució 
1110/XII del Parlament de Catalunya i publicat al DOGC núm. 8307 de 31 de desem-
bre de 2020 pretén universalitzar, cohesionar i agilitzar el Sistema Català de Serveis 
Socials.

En el PESS II, en les conclusions elaborades pel departament ja es fa referència a 
que les pautes demogràfiques de l’envelliment i sobreenvelliment i les conseqüències 
sanitàries que se’n deriven insten a revisar els recursos per a la cura i promoció de 
l’autonomia de la Gent Gran. Oferint una Atenció Centrada en la Persona i desple-
gant en la cartera de Serveis Socials més places per a persones amb necessitats de 
cures i en situació de risc social.

El municipi de Sant Pere de Ribes compta amb dos Casals per a la gent gran (un 
per cada nucli de població) i un Centre de Dia gestionat per la Fundació El Redós 
que té 35 places privades acreditades i 20 places públiques.

Des de l’any 2014, a l’espera de poder concertar places públiques amb la Gene-
ralitat de Catalunya, hi ha un edifici construït i dissenyat per posar en funcionament 
un Centre de Dia. A més a més, assenyalar que l’Ajuntament ja té elaborat el Pla 
funcional del Centre i l’estudi de viabilitat econòmica.

En l’actualitat, consten 43 persones esperant poder accedir a una plaça pública 
en aquest Centre de Dia. No és permissible que part de la població hagi de marxar 
a altres poblacions, i menys encara quan l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes comp-
ta amb tot l’equipament, la viabilitat econòmica i les persones que demanen plaça. 
Segons tots els estudis elaborats, el Centre de Dia de Les Roquetes podria disposar 
d’unes 30 de places i tindria viabilitat tècnica i econòmica (amb places concertades 
de la Generalitat de Catalunya, convenis amb entitats del municipi i aportació prò-
pia municipal).

Per una altra banda, en el Pla Estratègic també fa referència que ens els darrers 
anys han augmentat les desigualtats socioeconòmiques entre la població i s’han em-
pobrit més les persones de nivell socioeconòmic baix, amb situacions de cronifica-
ció de l’atur, dificultats per garantir les necessitats bàsiques, mantenir o accedir a un 
habitatge, fet que ha suposat un increment de la demanda als Serveis Socials Bàsics. 
Aquesta situació d’urgència en molts casos ha desdibuixat l’objectiu dels SSB i han 
incorporat encàrrecs d’altres sistemes públics.

Cal enfortir el Sistema de Serveis Socials, reforçant els equip de Serveis Socials 
Bàsics, i incorporants nous perfils professionals. Alhora de prioritzar la prevenció, 
mitjançant el cofinançament de fitxes del CP el SIS i SOAF i els PLACIs.

D’aquí que molts municipis, entre ells el de Sant Pere de Ribes, reclamin un re-
forç de les polítiques socials per part de la Generalitat de Catalunya, pel que fa al 
desplegament del Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024 com a eina per fer 
front a les necessitats de la població més vulnerable, així com prioritzar la signatura 
del Contracte Programa 2021-2024 per dotar als ajuntaments dels recursos necessa-
ris per fer front a la situació generada com a conseqüència de la pandèmia.

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. Concertar, durant el primer trimestre de l’any 2022, 20 places públiques al 

Centre de dia Els 5 Pins a Les Roquetes (Sant Pere de Ribes).
2. Implementar el Pla Estratègic de Serveis Socials (2021-2024) amb la partici-

pació dels Serveis Socials Bàsics.
3. Signar el Contracte Programa de Serveis Socials 2022-2025, amb l’objectiu de 

reforçar els equips de professionals dels Serveis Socials Bàsics, finançar les fitxes 
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del SIS (petita infància i joves), desplegar el servei del SOAF, dotar als Serveis So-
cials Bàsics de nous perfils professionals i revisar el mòdul de SAD.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Juan 

Luis Ruiz López, diputat GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’Observatori de la Igualtat de Gènere
250-00410/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23662 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2021

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 l’Observatori de la Igualtat de 
Gènere, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Observatori de la Igualtat de Gènere és un òrgan assessor del Govern adscrit 

a l’Institut Català de les Dones, creat per la Llei 17/2015 de 21 de juliol, com una 
de les mesures per garantir el compliment de la Llei i assolir la igualtat efectiva de 
dones i homes.

Entre les seves funcions es troben l’anàlisi de l’evolució de les desigualtats de gè-
nere i la violència masclista, i identificar els obstacles per a la igualtat efectiva d’ho-
mes i dones; promoure l’elaboració d’estudis, informes tècnics i avaluacions compa-
rables, especialment en els àmbits de la violència masclista, de la situació laboral i 
de la imatge pública de les dones; proposar al Govern les actuacions que consideri 
adients per corregir situacions de desigualtat de gènere o de violència masclista a 
Catalunya o analitzar l’impacte de les polítiques de les administracions públiques de 
Catalunya sobre la igualtat de gènere i trametre les conclusions al Govern.

Malauradament, la seva eficàcia ha quedat molt qüestionada després d’anys 
d’existència sense capacitat d’actuació ni els recursos necessaris per complir amb 
les funcions que se li tenen assignades. No compta amb personal propi ni tampoc 
amb recursos específics, ja que depenen del que en els Pressupostos se li assigni a 
l’ICD i la partida i els recursos humans que aquest hi decideixi destinar cada any. 
Així mateix, els grups de treball, formats per entitats i persones que de manera dis-
crecional es decideix que participin de l’activitat de l’observatori, no estan subjectes 
a cap retribució econòmica. Actualment, hi ha cinc grups de treball actius i les se-
ves propostes i decisions s’eleven al Ple de l’Observatori, òrgan que decideix quines 
d’aquestes s’accepten i quines no.

L’Observatori ha d’esdevenir una estructura pública útil amb capacitat de trans-
formar les propostes teòriques en polítiques públiques feministes. Tenim totes les 
funcions descrites i tots els objectius planificats. Cal dotar-lo dels recursos materials 
i pressupostaris necessaris per desenvolupar la seva feina amb la participació dels 
agents externs amb els que es treballa en l’actualitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar l’Observatori de la Igualtat 

de Gènere emprenent les següents accions: 
1. Dotar l’Observatori de la Igualtat de Gènere dels recursos personals i econò-

mics per fer front a totes les funcions que té assignades.
2. Configurar l’Observatori com un instrument real que comptabilitzi, analitzi, 

visualitzi i denunciï les agressions físiques, sexuals, psicològiques, econòmiques i 
cibernètiques, i les discriminacions que pateixen les dones; així com les desigualtats 
de gènere i violència masclista mitjançant la configuració de sistemes d’indicadors, 
amb dades pròpies i alienes segregades territorialment, estudis i informes tècnics 
que permetin realitzar el seguiment i l’avaluació de la situació de les dones a nivell 
autonòmic, estatal, europeu i internacional.

3. Facilitar l’accés i la comprensió de les publicacions de l’Observatori, fent-les 
fàcilment intel·ligibles i interpretables, mitjançant la utilització de recursos gràfics i 
interactius a la seva pàgina web i xarxes socials; i elaborar de manera periòdica un 
dossier amb l’actualització de les dades analitzades per difondre’l entre els mitjans 
de comunicació.

4. Fer de l’Observatori un instrument de recerca, que elabori i divulgui infor-
mes i publicacions monogràfiques trimestralment en matèria d’igualtat entre dones 
i homes, violència masclista i situació de les dones en diferents àmbits com treball, 
salut, justícia, seguretat, mitjans de comunicació i afers socials i que anualment ela-
bori un informe de situació que s’hagi de presentar al Parlament perquè es pugui 
conèixer i debatre.

5. Configurar l’Observatori com un espai de debat i diàleg d’experts i professio-
nals, que permeti l’intercanvi de coneixement amb altres observatoris, institucions, 
universitats, societat civil o organismes competents en la matèria i la divulgació de 
la recerca mitjançant l’organització de jornades, trobades i cercles de debat a tots 
els nivells.

6. Establir l’Observatori com a institut d’investigació públic de perspectiva de 
gènere que serveixi com un ens, tant de creació com de suport al Govern de la Ge-
neralitat, per la confecció, millora i correcció de polítiques públiques amb perspec-
tiva de gènere.

7. Instituir l’Observatori com un instrument de conscienciació, de manera que 
pugui crear campanyes de sensibilització i prevenció sobre la situació de les dones, 
les desigualtats de gènere i la violència masclista a la societat en general, però també 
que permeti conscienciar les dones que estan patint violència masclista, i també que 
faci visibles models agressius vinculats a la masculinitat tradicional i les conductes 
passives o subordinades tradicionalment vinculades als valors femenins, per a que 
siguin divulgades pels diferents Departaments de la Generalitat

8. Crear un Aula Virtual dirigida tant a escoles i instituts com a persones adultes 
i professionals i dotar-la de recursos en línia per donar a conèixer la situació de les 
dones en diferents àmbits de la societat, la violència de gènere i les desigualtats i 
discriminacions que pateixen, exposar-les d’una forma intel·ligible i adaptada a cada 
col·lectiu, i oferir avaluacions i tallers pràctics que serveixin com a instrument de 
conscienciació i aprenentatge.

9. Analitzar l’impacte de les polítiques desenvolupades per les administracions 
públiques de Catalunya sobre la igualtat entre dones i homes alhora que s’erigeix 
com un instrument de control de qualitat de bones pràctiques d’aquestes, d’avalua-
ció del desenvolupament i d’aplicació de la legislació, elaborant controls i recoma-
nacions internes a les corresponents administracions trimestralment

10. Elaborar un informe anual previ sobre l’impacte de gènere als Pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya de manera transversal, és a dir, a totes les conselleries 
i departaments, i elaborar-ne un altre també d’anual posterior per conèixer l’impacte 
real de gènere als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya
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11. Garantir la transparència de l’observatori de gènere tant pel que fa a les ac-
cions que duu a terme com als pressupostos.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la dotació de vehicles assignats a l’àrea 
bàsica policial de Badalona
250-00411/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2021

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

Espadaler Parcerisas, diputat, Judit Alcalá González, diputada, Helena Bayo Del-
gado, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la dotació de vehicles assignats a l’Àrea Bàsica Policial 
de Badalona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Poder disposar de recursos materials suficients i adequats és una condició neces-

sària per a un correcte exercici de la tasca policial. Disposar d’un parc mòbil ade-
quat, tant pel que fa al nombre de vehicles, com pel que fa al seu estat i prestacions, 
esdevé, en conseqüència, una necessitat de primer ordre.

Segons les informacions manifestades pel Conseller d’Interior, tant al Ple, com 
en la Comissió d’Interior, com em diversos actes públics, és intenció del Departa-
ment d’Interior incrementar i rejovenir aquest parc mòbil.

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. Incrementar la dotació de vehicles assignats a l’Àrea Bàsica Policial de Bada-

lona.
2. Substituir els vehicles de l’Àrea Bàsica Policial de Badalona que ho requerei-

xin per raons de seguretat o de desgast.

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

mon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá González, Helena Bayo Delgado, diputats, 
GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre l’augment del nombre d’especialistes 
d’audició i llenguatge als centres educatius
250-00412/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2021

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

Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el necessari augment d’espe-
cialistes d’audició i llenguatge als centres educatius, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El/la mestre/a especialista en Audició i Llenguatge ha de donar resposta a les 

necessitats educatives que pot presentar l’alumnat amb relació al llenguatge i la 
comunicació, tant de manera oral com de manera escrita, per assolir els objectius 
establerts amb caràcter general al currículum d’educació primària, que es recull al 
Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primà-
ria, i al currículum d’educació infantil, recollit al Decret 181/2008, de 9 de setem-
bre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació 
infantil.

La resolució del 6 d’octubre de 2021 sobre el Personal docent aprovada en els 
Documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2021-2022 situa 
com a mestres especialistes en el suport a la inclusió als mestres d’educació espe-
cial, d’audició i llenguatge, de suport intensiu a l’escola inclusiva (SIEI) i de suport 
intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL), que han de col·laborar en la creació d’en-
torns d’aprenentatge valuosos per a tot l’alumnat i, especialment, per als que pre-
senten necessitats específiques de suport educatiu. Concretament, les seves actua-
cions, quant a l’àmbit específic d’audició i llenguatge, se centren en la col·laboració 
en la prevenció i identificació de les necessitats de suport de l’alumnat, conjunta-
ment amb l’EAP; en l’elaboració dels plans de suport individualitzats de l’alumnat 
amb necessitats específiques de suport quant a comunicació i llenguatge; en el se-
guiment i l’avaluació de l’alumnat a partir dels objectius acordats en el pla de su-
port individualitzat; en la coordinació amb els serveis externs que atenen l’alumnat 
conjuntament amb l’EAP, i en la cerca d’estratègies i recursos, en corresponsabilitat 
amb la família, per afavorir el desenvolupament integral de l’alumnat.

Prenent en consideració les mesures d’actuació del Decret 150/2017, de 17 d’oc-
tubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, 
les mesures i els suports addicionals els apliquen, d’acord amb el projecte educatiu 
de centre, els docents i el personal d’atenció educativa designats per la direcció del 
centre i són orientats pels mestres d’educació especial, els mestres d’audició i llen-
guatge, els professionals d’orientació educativa i els tutors de l’aula d’acollida, en 
coordinació amb tot l’equip docent, el personal d’atenció educativa i amb la col·la-
boració dels serveis educatius.

A Catalunya, hi ha molts municipis on la demanda dels equips d’assessorament i 
orientació psicopedagògica (EAP) d’atenció directa dels professionals de suport dels 
centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) supera la provisió 
que es pot atorgar del servei.

Si bé els CREDA són serveis de suport i assessorament tècnic a la tasca docent 
del professorat i a la tasca d’altres professionals dels centres, els centres escolars no 
sempre disposen de professionals qualificats per proporcionar, com a principal recurs 
terapèutic i amb plenes garanties de qualitat per tal de fer accessible el currículum, 
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atenció logopèdica als alumnes amb dificultats d’audició, comunicació i/o llenguatge, 
encara que sigui amb el suport del CREDA.

També existeixen centres ordinaris públics de municipis de Catalunya de més 
de 60.000 habitants que no disposen d’especialistes d’audició i llenguatge per tal de 
poder donar resposta educativa adequada quant a prevenció, identificació, elabora-
ció de plans de suport, avaluació i assessorament a la comunitat educativa en relació 
amb l’alumnat amb trastorns en la comunicació, la parla i/o del llenguatge.

Molt alumnat de 0 a 4 anys amb dificultats d’audició, comunicació i/o llenguatge 
que és ates al centre de desenvolupament infantil i d’atenció precoç (CDIAP) del seu 
municipi, normalment saturat, deixa de rebre atenció logopèdica als 4 anys i s’orien-
ta a les famílies a serveis logopèdics privats.

Aquests fets estan provocant com a conseqüència, un increment del nombre de 
matrícules als centres d’educació especial (CEE) a causa de la mancança de perso-
nal especialitzat a l’escola ordinària per donar resposta a l’esmentat Decret 150 de 
l’atenció educativa a l’alumnat dins del marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Així mateix, segons la resolució per la qual es fixen els criteris generals i el pro-
cediment per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 
2021-2022 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (21.05.2021), 
la plantilla de mestres de l’escola d’educació especial es determina d’acord amb el 
criteri d’un mestre o mestra logopeda (ALL) per cada 24 alumnes escolaritzats o 
fracció superior a 12. 3.

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. Millorar la provisió d’especialistes d’audició i llenguatge als centres educatius 

públics de Catalunya per tal de fer factible el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de 
l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, ampliant 
la presència de MALL als centres ordinaris i a les dotacions extraordinàries de pro-
fessionals que s’incorporen a les plantilles d’escoles de suport intensiu a l’escola 
inclusiva (SIEI) i de suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL) i preveient el 
recursos pressupostaris necessaris a tal efecte.

2. Augmentar la plantilla d’especialistes d’audició i llenguatge als centres educa-
tius públics de Catalunya de més de 60.000 habitants per tal de donar resposta edu-
cativa de qualitat a tot l’alumnat i dotar els centres escolars de professionals quali-
ficats per proporcionar, com a principal recurs terapèutic i amb plenes garanties de 
qualitat per tal de fer accessible el currículum, atenció logopèdica als alumnes amb 
dificultats d’audició, i comunicació i/o llenguatge; preveient el recursos pressupos-
taris suficients a tal efecte.

3. Garantir que l’alumnat amb més de 4 anys amb trastorns en la comunicació, 
parla i/o llenguatge pugui rebre atenció i suport especialitzat al seu centre ordinari 
per tal de fer accessible el currículum i cercar el desenvolupament ple de les capa-
citats de tot l’alumnat amb necessitats educatives especials i/o necessitats específi-
ques de suport educatiu, transitòries o permanents, des d’una perspectiva inclusiva 
i accessible.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el reforçament del consens sobre 
el model lingüístic del sistema educatiu per a millorar l’aprenentatge 
i ús de les llengües en un context plurilingüe
250-00413/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23702 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2021

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

Avançar, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució model lingüístic per refer i reforçar 
el consens sobre el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya per millorar 
l’aprenentatge i ús de les llengües en un context plurilingüe, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Educació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El model lingüístic del sistema educatiu català ha estat una de les principals eines 

de cohesió i promoció social i que millor ha garantit la igualtat d’oportunitats pel que 
fa a l’aprenentatge i ús de les llengües oficials a Catalunya. Ha estat un model àm-
pliament defensat per la comunitat educativa i la societat, en la mesura que ha asse-
gurat que tots els nens i nenes aprenguin el català i el castellà a l’escola, i ha contri-
buït a la convivència normal d’aquestes llengües a la societat i als centres educatius, 
fent possible el bilingüisme real. A diferència d’altres Comunitats Autònomes, Cata-
lunya va optar en el seu moment per no separar l’alumnat en funció de la llengua, i 
aquesta ha estat una de les riqueses del sistema educatiu fins avui, que devem espe-
cialment a Marta Mata i Pepe González.

Des del punt de vista legislatiu, la Llei d’Educació de Catalunya de 2009 esta-
bleix un model plurilingüe que recull en el seu Títol II el dret i deure de conèixer 
les llengües oficials i, en concret, l’article 10.1. determina que els currículums han 
de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana en finalitzar 
l’ensenyament obligatori. Concretament, cada centre educatiu elabora un projecte 
lingüístic de centre d’acord amb la composició del seu alumnat i de l’entorn, amb 
l’objectiu de garantir el domini bilingüe al final de l’educació obligatòria, que reque-
reix el vist i plau del Departament d’Educació. Per tant, aquest model no hauria de 
ser ni monolingüe ni uniforme pel conjunt de Catalunya, sinó que s’hauria d’enten-
dre com una eina pedagògica que ha de tenir en compte la diversitat sociolingüística 
del conjunt del territori i l’autonomia dels centres.

Algunes dades són rellevants a l’hora d’avaluar el rendiment d’aquest model pe-
dagògic: els resultats de les proves de competències lingüístiques realitzades pel 
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, al llarg de tota la trajectòria 
escolar, acrediten que l’alumnat té un coneixement similar de la llengua catalana i 
castellana; en el cas de 6è de Primària, la diferència mitjana es quantifica en menys 
de dos punts en una escala de 100. I, segons els resultats en comunicació lingüística 
del propi Ministeri d’Educació, el nivell de castellà a Catalunya és equiparable tam-
bé al de la resta de CCAA espanyoles.

Per tant, les dades disponibles dels resultats obtinguts tant en l’adquisició de 
competències bàsiques com en els resultats de finals de cicle i en les proves d’accés 
a la universitat no posen en entredit la qualitat del sistema, si bé es constaten dife-
rències importants pel que fa a la realitat sociolingüística entre els anys 80 i l’actua-
litat: l’arribada d’un significatiu flux d’alumat provinent de la immigració estrangera 
amb més de 250 llengües maternes d’ús habituals als centres educatius, la irrupció 
d’avenços tecnològics o la transformació digital que han canviat les pautes de con-
sum audiovisual, la polarització política dels darrers anys, que ha debilitat el suport 
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social a aquest model o una concepció diferent del català per part dels joves o de les 
famílies com a instrument de promoció social, entre d’altres.

Tant és així que, en els darrers anys, hi ha hagut reaccions polítiques significati-
ves contràries a aquest model. A banda de les demandes d’una vuitantena de famí-
lies a Catalunya exigint l’escolarització en castellà (del milió i mig de famílies del 
sistema educatiu), al juliol de 2015, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports diri-
git per Íñigo Méndez de Vigo (PP) va presentar una demanda contra la Generalitat 
de Catalunya per la seva inactivitat per fer efectiu l’ús del castellà en una proporció 
raonable en els centres educatius de Catalunya. Aquesta demanda va ser ampliada 
al 2016 i 2017 i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), al desembre 
de 2020, va dictar sentència per la qual estimava parcialment el recurs interposat 
per l’Advocacia de l’Estat, i que instava la Generalitat a «adoptar les mesures que 
fossin necessàries a efectes de garantir que, en els ensenyaments compresos en el 
sistema educatiu de Catalunya, tot l’alumnat rebi de forma efectiva i immediata en-
senyament mitjançant la utilització vehicular normal de les dues llengües oficials en 
els percentatges que es determinin, que no podran ser inferiors als 25% en un i altre 
cas». La Generalitat va interposar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem 
(TS) al novembre de 2021 al·legant la derogació de la LOMCE i remarcant els canvis 
de la nova llei educativa (LOMLOE), però el TS l’ha inadmès, i un cop dictada la 
providència, en el termini de 10 dies, el TSJC haurà de comunicar a la Generalitat 
la fermesa de la sentència i ordenar la seva execució.

És en aquest context, i atenent als canvis socials, culturals i polítics experimen-
tats des dels anys 80, i sobretot tenint en compte la nova realitat sociolingüística 
així com els nous reptes pel que fa als objectius de plurilingüisme que considerem 
necessari actualitzar, refer i reforçar políticament i social el consens relatiu al model 
lingüístic del sistema educatiu de Catalunya per millorar l’aprenentatge i l’ús de les 
llengües, partint de la realitat actual.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Continuar defensant el foment, la protecció i l’impuls de la llengua catalana al 

conjunt de la societat i, concretament, la preservació del català com a llengua vehi-
cular del sistema educatiu de Catalunya, sense excloure el castellà.

2. Constatar que el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya ha estat 
una eina de cohesió i promoció social a Catalunya que ha aconseguit una escola no 
segregadora per motius de llengua ni d’origen, que ha cercat la igualtat d’oportuni-
tats del conjunt de l’alumnat. Reconèixer el paper determinant del conjunt de la co-
munitat educativa en la defensa i funcionament d’aquest model educatiu, defensar 
la seva pluralitat (docents, famílies, sindicats, moviments de renovació pedagògica, 
etc.) i preservar-la com a valor intrínsec d’una societat plenament democràtica.

3. Seguir garantint a l’alumnat el domini ple i equivalent de les dues llengües ofi-
cials, el català i el castellà (i l’occità - aranès a l’Aran) al final de l’educació obligatò-
ria (ESO), així com progressivament de l’anglès (o una tercera llengua), destinant els 
recursos humans, formatius i econòmics necessaris per assolir aquest objectiu.

4. Preservar el criteri pedagògic i l’autonomia de cada centre educatiu per com-
plir els objectius que marca la normativa vigent, a l’hora d’elaborar els projectes 
lingüístics, que necessàriament s’han d’adaptar amb flexibilitat a la realitat sociolin-
güística de l’alumnat i del seu entorn, una realitat que és canviant i no uniforme a 
tot el territori, i que han de continuar essent els instruments pedagògics per assolir 
l’objectiu del domini bilingüe al final de la ESO, elaborats amb l’acompanyament o 
assessorament del Departament d’Educació, regularment avaluats i revisats si escau 
per la pròpia administració educativa.
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5. Donar compliment a les resolucions judicials i no basar la seva acció política 
en la desobediència ni traslladar aquesta responsabilitat a les direccions dels centres 
educatius o als claustres. Convocar el conjunt de forces polítiques, així com al con-
junt de la comunitat educativa, per tal d’actualitzar, refer i reforçar el consens relatiu 
al model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya per millorar l’aprenentatge i 
l’ús de les llengües en un context plurilingüe, partint de la realitat actual, en un exer-
cici de diàleg i amb voluntat de cerca de consens.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el parc de bombers voluntaris de Batea
250-00414/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2021

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

calá González, diputada, Joaquim Paladella Curto, diputat del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el parc 
de bombers voluntaris de Batea, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment, els bombers voluntaris de Batea no atenen cap emergència, sinó que 

estan fent el torn dels bombers professionals del parc de Gandesa, que estan en un 
curs de formació. Ens trobem davant una irregularitat recurrent segons denuncien 
els bombers de Batea. Cal esmentar que els bombers voluntaris només cobren quan 
treballen i sense cotitzar a la Seguretat Social. Actualment se’ls està expulsant del 
Cos si no fan un mínim d’hores anual. A més, els bombers voluntaris de Batea dis-
posen d’un camió amb 27 anys d’antiguitat i no disposa de cinturons de seguretat 
als seients de darrere.

A més, segons denuncien alguns bombers voluntaris, quan surten a realitzar la 
seva feina, no compten amb assegurança que els cobreixi.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Adquirir un camió de bombers per posar a disposició del parc de bombers vo-

luntaris de Batea.
2. Garantir que tots els bombers voluntaris que realitzin la seva feina estiguin 

assegurats.
3. Garantir que cap bomber voluntari serà expulsat del cos de bombers en cas de 

no realitzar un mínim d’hores anuals.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, Judit Alcalá Gon-

zález, Joaquim Paladella Curto, diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar el tancament 
de l’empresa Biometagas La Galera
250-00415/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada, Joaquim Pala-

della Curto, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per evitar el tancament de l’empresa Biometagas La Gale-
ra SL, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Climàtica, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
El canvi de model energètic al que estem abocats per evitar o mitigar les con-

seqüències d’un canvi climàtic que cada cop és més que evident és una necessitat. 
És, però, molt clar que aquesta transició energètica comporta moltes dificultats a les 
quals ens hem d’adaptar tant la societat, com les empreses, com la pròpia adminis-
tració.

És una realitat que la urgència es cada cop més evident i la necessitat de que 
l’administració adeqüi la regulació i l’organització dels seus dispositius adminis-
tratius per estar al costat d’aquestes empreses i emprenedors que presenten els seus 
projectes en la línia d’afavorir aquesta transició energètica, hauria de ser una prio-
ritat.

El cas de l’empresa ebrenca Biometagas La Galera SL és un exemple clar que les 
coses no s’estan fent bé i que hi ha una necessitat extrema de resoldre uns problemes 
que dificulten projectes necessaris per aquesta transició energètica que tant es diu es vol 
aplicar i facilitar però que a la realitat no és així.

L’empresa Biometagas La Galera SL, després de més de dotze anys de tràmits i 
dificultats, ha arribat a tenir una planta de biogàs operativa. Aquesta planta és la pri-
mera instal·lació privada a Catalunya i a Espanya que no només produeix energia re-
novable, bio-metà, sinó que soluciona el problema de 40.000 tones anuals de residus 
orgànics que de no tenir aquesta planta tindrien una afectació directa al medi.

La situació actual d’aquesta planta és que està plenament operativa produint bi-
o-metà, el qual s’està cremant perquè falta construir un gasoducte d’una mica més 
d’un quilòmetre per poder connectar-se amb les instal·lacions de transport d’Enagas. 
Cal indicar que el bio-metà que produeix el tindria venut i que només el fet d’aques-
ta connexió impedeix que l’objectiu de producció d’aquesta planta sigui absoluta-
ment rendible.

La realitat és que les autoritzacions per portar a terme el projecte d’aquest ga-
soducte que, com s’ha dit en línies anteriors, tindria una mica més d’un quilòmetre 
de longitud està absolutament encallada. El Departament d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural no resol el problema al·ludint primer a problemes d’infra-
estructura organitzativa i després a problemes competencials o de manca de regu-
lació pròpia.

És cert que la norma no preveu expressament la possibilitat de produir i injectar 
biogàs a la xarxa i, com en altres aspectes de transició energètica, les normes s’han 
d’adaptar a una realitat i una necessitat que l’hauríem d’entendre com una oportuni-
tat. El que no ens podem permetre és que aquesta manca de previsió i la falta d’una 
solució àgil porti a aquest projecte innovador, i que ha comportat molts sacrificis a 
una bona part de la comunitat local del Montsià, a cremar un bé preuat com és el 
biogàs i que, en conseqüència, entri en una realitat de pèrdues que poden ser letals 
per a l’empresa.
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Tot plegat, el no trobar una solució amb promptitud al problema, farà perillar el 
fruit de més de dotze anys de tràmits i la inversió de més de tres milions d’euros de 
36 petits socis, molts d’ells agricultors i ramaders ciutadans de la comarca del Mont-
sià i, el més important, un projecte que és innovador i que és exemple de solucions 
als problemes de residus i de producció d’energia renovable.

Una solució immediata podria ser, per salvar la manca de regulació en la norma-
tiva autonòmica en aquests tipus d’autoritzacions, aplicar el sistema de Declaració 
Responsable en la qual una entitat certificadora (ECA), certifiqués la idoneïtat del 
projecte i la seva execució. Seria una solució accessible jurídicament, sense que es 
vegi afectada per diatribes innecessàries sobre competències administratives i sense 
que afecti la seguretat de les persones i de les coses.

Entenem però que la solució i la resposta administrativa l’ha de donar la Gene-
ralitat i que aquesta no pot prolongar-se més en el temps ja que aquest fet produiria 
un afecte letal per al projecte i per a l’empresa.

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 actuar urgentment per resoldre els 

tràmits administratius que impedeixen que l’empresa Biometagas La Galera SL pu-
gui comercialitzar el biogàs que produeix.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, Joaquim Paladella Cur-

to, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’habilitació d’un centre d’acollida 
d’immigrants a Lleida
250-00416/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 23820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2021

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portaveu, Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt, 

Antonio Ramón López Gómez, diputat del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Propuesta de resolución para evitar la habilitación de un centro de aco-
gida de inmigrantes en Lérida, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda, amb el text següent: 

Exposición de motivos
En abril de 2021, el Ayuntamiento de Lérida y la Consejería de Asuntos Sociales 

de la Generalitat de Cataluña firmaron un protocolo de colaboración para la cons-
trucción y puesta en marcha de un centro de acogida para hasta 120 inmigrantes 
temporeros sin techo.

El acuerdo alcanzado ha generado un profundo rechazo en los vecinos de Lérida 
en general, y en el barrio de Pardinyes en particular, lugar donde se pretende cons-
truir el macroalbergue citado.

Los vecinos de Lérida, que sufren de primera mano los problemas de seguridad, 
salubridad y convivencia que genera la inmigración ilegal y descontrolada, espe-
cialmente en la temporada de recogida de fruta en La Paeria han llegado a presentar 
más de 5.300 firmas.
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La Plataforma de Defensa de la Residència de Pardinyes, defiende, con toda la 
razón, que el solar municipal donde se pretende construir este macroalbergue de 
inmigrantes temporeros está cedido desde hace más de veinte años para construir 
una residencia geriátrica, equipamiento que sí tiene el consenso de la mayoría de 
vecinos de Lérida.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Instar a la Consejería de Asuntos Sociales a rescindir de manera inme-

diata a desistir del cumplimiento del protocolo de colaboración interadministrativa 
firmado con el Ayuntamiento de Lérida para la construcción y puesta en marcha de 
un centro de acogida para hasta 120 inmigrantes temporeros sin techo.

Segundo. Instar a la Consejería de Asuntos Sociales y al Ayuntamiento de Léri-
da a iniciar los trámites necesarios para impulsar la firma de un convenio de cola-
boración para la construcción de una residencia para personas mayores en el solar 
municipal sito en la calle Josep Pallach, 2, de Lérida.

Tercero. Habilitar espacios suficientes con camas y aseos, a las afueras de las 
poblaciones que mayor número de temporeros congreguen, al objeto de evitar que 
se repitan condiciones de hacinamiento entre los temporeros.

Cuarto. Aumentar la presencia y dotación policial durante las futuras campañas 
de recogida de fruta al objeto de evitar un aumento de la delincuencia, garantizar 
la seguridad y detectar si hay temporeros en situación ilegal para ponerlos a dispo-
sición de la autoridad competente para su efectiva expulsión del territorio nacional, 
así como iniciar los correspondientes expedientes de sanción a aquellos empresarios 
que hayan recurrido a mano de obra en situación de ilegalidad.

Quinto. Facilitar los medios económicos necesarios para poder llevar a cabo 
todos y cada uno de los puntos anteriores, así como apoyo en materia fiscal a los 
agricultores.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Antonio Ramón López Gómez, diputat, GP VOX

Proposta de resolució sobre la memòria democràtica i les migracions 
interiors del segle xx
250-00417/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23824 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2021

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

Viñuales Elías, diputat, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la memòria de-
mocràtica i les migracions interiors del s. xx, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
En una entrevista recent el director del Memorial Democràtic, Sr. Vicenç Villa-

toro, ha manifestat la seva voluntat d’impulsar que el Memorial posi un major accent 
en les migracions interiors dels anys 50 i 60 del s. xx, i ha manifestat també la seva 
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voluntat de col·laborar amb el Museu de la Història de la Immigració de Catalunya, 
amb seu a Sant Adrià de Besòs.

Aquesta voluntat ofereix una conjuntura molt escaient per dur a terme un exer-
cici de recuperació de la memòria democràtica al voltant del fet migratori durant el 
franquisme, que estimem molt necessari, entre d’altres aspectes, per les raons que 
s’exposen a continuació.

La dinàmica de les migracions internes a Espanya des de la seva modernitza-
ció econòmica, iniciada a mitjans del s. xix, fins al moment actual, ha estat objecte 
de nombroses recerques historiogràfiques. Els factors que originaren aquests movi-
ments de població en cadascuna de les seves fases històriques, les condicions en les 
que es van desenvolupar, i les circumstàncies que van trobar les persones així mi-
grades als indrets de destí, han estat estudiats i estudiades a bastament.

Malgrat això, perviu i de tant en tant pren impuls la teoria pseudohistòrica se-
gons la qual la dictadura franquista va fomentar la migració des d’altres indrets 
d’Espanya cap a Catalunya, en les dècades dels 50, 60 i, en menor mesura, els 70 a 
fi de «colonitzar-la» o «espanyolitzar-la». De fet, aquesta teoria pseudohistòrica ha 
trobat acollida i ha estat difosa fins l’actualitat.

Les afirmacions que contenen no són merament anhistòriques, sinó també infa-
mants. El franquisme no va fomentar la migració des d’altres indrets d’Espanya cap 
a Catalunya a fi de «colonitzar-la» o «espanyolitzar-la». Des de la industrialització 
del país, el procés de desplaçament de persones del camp als nuclis urbans, i en con-
cret cap als centres industrials i comercials, ha estat constant, no només dins de cada 
territori, sinó també entre diversos territoris.

Barcelona, Madrid i Biscaia van ser durant els anys 50, 60 i 70 els principals 
destins de les migracions interiors. Barcelona ho havia estat també, clarament, en el 
període entre el 1915 i el 1936.

En els anys 40, no es pot menystenir la importància de les migracions interiors 
com a estratègia adoptada pels vençuts en la Guerra Civil i els seus familiars per tal 
d’escapar del control social franquista i la repressió, sense menystenir la importàn-
cia determinant del factor econòmic i de l’existència de xarxes de relacions familiars 
i de veïnatge que convidaven a la migració i facilitaven l’acollida i la primera inser-
ció laboral a les persones nouvingudes.

L’existència de restriccions burocràtiques a la llibertat de moviments dins de 
les fronteres d’Espanya com a forma de control social imposat per la dictadura, i 
l’existència de moviments migratoris irregulars de conformitat a les disposicions del 
franquisme, i que eren combatuts per les seves autoritats, són realitats convenient-
ment amagades pels qui confegeixen i difonen les teories pseudohistòriques abans 
esmentades, i també pel revisionisme històric de signe reaccionari.

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. Incrementar de manera permanent, a través del Memorial Democràtic, el su-

port econòmic i la col·laboració amb el Museu de la Història de la Immigració de 
Catalunya, amb seu a Sant Adrià de Besòs, a fi d’aprofundir en la perspectiva de la 
memòria democràtica sobre el fet migratori durant el franquisme, i a crear-hi un Cen-
tre d’Estudis i de Memòria dels Processos Migratoris de Catalunya.

2. Organitzar, dins el marc de les actuacions de foment de la memòria democrà-
tica, una exposició itinerant sobre la història de les migracions interiors de la resta 
d’Espanya cap a Catalunya en el segle xx.
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3. Promoure, dins el marc de les actuacions de foment de la memòria democrà-
tica, la difusió de les publicacions científiques sobre la història de les migracions 
interiors de la resta d’Espanya cap a Catalunya en el segle xx.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Rubén 

Viñuales Elías, Ferran Pedret i Santos, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’eix viari de les carreteres C-53 i C-26 
amb connexió a l’autovia A-14
250-00418/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, 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 establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre l’Eix viari de la carretera C-53/C-26, Tàrrega - Balaguer - Alfarràs 
amb connexió Autovia A-14, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Eix Viari de la Carretera C-53 de Tàrrega fins a Balaguer i C-26 de Balaguer a 

Alfarràs, és una de les carreteres més importants de la Plana de Lleida. Aquest Eix 
viari travessa tres comarques catalanes, l’Urgell, la Noguera i el Segrià seguint cap a 
la Comunitat veïna de l’Aragó amb la carretera A-140 fins arribar a Binèfar. És una 
carretera comarcal la competència de la qual recau en la Generalitat de Catalunya, 
vertebra tota la part nord de la plana de Lleida amb les seves poblacions de Anglesola, 
Tornabous, La Fuliola, Bellcaire d’Urgell, Balaguer amb connexió a la carretera Llei-
da-Andorra C-13, seguint cap a Castelló de Farfanya, Algerri i Alfarràs on acaba la 
part Catalana d’aquest Eix, primer amb connexió a la carretera N-230 (Lleida -  Vall 
d’Aran - França) i després continuant en direcció a l’Aragó amb la carretera A-140 
amb els pobles de Albelda, Tamarite de Litera i Binèfar on finalitza l’Eix.

Aquest Eix viari és una carretera comarcal molt transitada per turismes que van 
al Pirineu i també per vehicles de transport pesant de mercaderies, essent aquesta 
via porta d’entrada i sortida de mercaderies a banda i banda de les dues Comuni-
tats Autònomes, la Catalana i l’Aragonesa. Aquesta carretera passa per dins de les 
poblacions provocant una perillositat constant, amb atropellaments i morts de via-
nants.

Durant els anys 2009 al 2011, el Departament Territorial d’Obres Públiques 
(DPTOP) de la Generalitat de Catalunya en aquell moment, va projectar la millora 
general d’aquesta carretera en tot l’eix de la part catalana comprès com hem dit an-
teriorment entre Tàrrega, Balaguer i Alfarràs, per mitjà del condicionament de tota 
la via en els trams interurbans i la construcció de les variants de tots els pobles que 
permetin evitar el trànsit per l’interior de totes les poblacions.

En aquells moments es van aprovar els estudis informatius de la variant de Caste-
lló de Farfanya i de la variant d’Anglesola i es trobaven en diferents fases d’informa-
ció publica les variants de Tornabous, La Fuliola, Bellcaire d’Urgell i Algerri, així 
com els estudis dels condicionaments dels trams de carretera entre variants.
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Pel que fa a la Variant d’Alfarràs, aquests estudis, l’informatiu i el d’impacte 
ambiental, es van aprovar definitivament el 21/02/2011. La variant d’Alfarràs té una 
longitud de 4,6 kilòmetres amb un pressupost previst en aquell moment (2011) de 
26,5 milions d’euros.

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. Revisar i actualitzar tots aquells estudis relacionats amb l’Eix viari de la car-

retera C-53/C-26, Tàrrega - Balaguer - Alfarràs amb connexió amb l’Autovia A-14 
pel que fa a la part econòmica, donat que son estudis que es van fer en els anys com-
presos entre 2009 i 2011.

2. Dotar d’una partida pressupostària per a fer els projectes constructius de 
les variants de totes les poblacions de l’Eix viari Tàrrega - Balaguer - Alfarràs en 
aquest Pressupost per a l’any 2022.

3. Comprometre’s, donada la importància de l’Eix Viari de la carretera C-53/C-26, 
Tàrrega - Balaguer - Alfarràs, a fer totes aquelles intervencions urgents que reque-
reix aquesta carretera i que no es demorin més en el temps.

4. Fer un pla d’actuacions real en que hi constin els terminis d’execució i les se-
ves partides econòmiques.

5. Dotar una partida econòmica especifica per fer el Projecte Constructiu de la 
Variant d’Alfarràs i de tota la seva obra amb connexió N-230 i A-14 en aquest pres-
supost per a l’any 2022, sent aquesta la més rellevant de totes les variants d’aquet 
Eix, donada la magnitud de l’obra a fer per al pas del riu Noguera Ribagorçana amb 
les connexions amb L’Escola Agrària d’Alfarràs, la N-230 i la futura A-14.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Òscar Ordeig i Mo-

list, Judit Alcalá González, Sílvia Romero Galera, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la construcció de l’estació de Motors 
de la línia 10 del metro
250-00419/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Ferran Pedret 

i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la construcció de l’estació de Motors de la L10, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
El passat 7 de novembre es van inaugurar tres estacions de metro de la línia L10 

Sud: Port Comercial - La Factoria, Ecoparc i ZAL - Riu Vell, al barri de la Marina 
del Prat Vermell de Barcelona. No obstant, els veïns de la zona reclamen, també, la 
construcció de la parada de la mateixa línia L10 Sud que s’hauria d’ubicar a l’Avin-
guda de la Zona Franca, a l’altura del Carrer Motors.

L’estació de Motors apareix projectada dins el traçat de la L10, al Pla Director 
d’Infraestructures 2001-2010. El 15 d’octubre del 2010 la Generalitat de Catalunya 
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va adjudicar la construcció, conservació, manteniment i explotació de l’estació, per 
un període de 30 anys, a un consorci format per les empreses Dragados, Comsa 
Emte Concesiones i ACSA Obras e Infraestructuras.

El 12 de març del 2011, quan ja s’estava construint el túnel i les andanes, el Con-
seller de Territori i Sostenibilitat, Hble. Sr. Lluís Recoder, va anunciar que, degut 
a una retallada pressupostària, l’entrada en servei de l’estació quedava posposada 
sine die. D’aquesta manera, els accessos i vestíbuls no seran construïts fins la ur-
banització del futur barri de La Marina del Prat Vermell, al que ha de donar servei 
principalment.

Tanmateix, ha transcorregut més d’una dècada des d’aquesta decisió i, a banda 
de les transformacions que ja estan en marxa al barri de La Marina del Prat Ver-
mell, l’estació del carrer Motors podria i hauria de donar servei a altres veïns i veï-
nes en les immediacions, i també a treballadors de les indústries i oficines properes, 
per la qual cosa existeix una important demanda social a satisfer amb la posada en 
marxa de l’estació planificada.

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 dur a terme els tràmits necessaris 

per culminar la construcció de l’estació de Motors de la L10, a fi de posar-la en mar-
xa al més aviat possible, i en tot cas dins l’any 2023.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Ferran Pedret i San-

tos, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució de rebuig de la designació com a terroristes 
d’organitzacions no governamentals que duen a terme llur tasca 
a Palestina
250-00420/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23831 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat, Ferran Pedret i 

Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució de rebuig a la designació com a «terroristes» d’organitza cions 
no governamentals que duen a terme la seva tasca a Palestina, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
El passat 19 d’octubre el Govern israelià, mitjançant una decisió del seu Minis-

teri de Defensa, va designar sis organitzacions no governamentals que duen a terme 
la seva tasca a Palestina com a «organitzacions terroristes». Aquestes organitzacions 
són Addameer; Al Haq; Bisan Centre for Research and Development; Defense for 
Children International-Palestine; Union of Agricultural Work Committees; i Union 
of Palestinian Women’s Committees.

El grup de Relators Especials de l’Oficina de l’Alt Comissariat de les Nacions 
Unides per als Drets Humans, el passat 25 d’octubre, va condemnar amb fermesa 
aquesta decisió, i en el seu comunicat van recordar que la legislació antiterrorista no 
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es pot emprar per menyscabar les llibertats civils o restringir el treball legítim de 
les organitzacions de defensa dels drets humans. En aquest sentit, van esmentar que 
el Consell de Seguretat de les Nacions Unides, l’Assemblea General i el Consell de 
Drets Humans han estat clars amb relació a la necessitat que l’aplicació de mesures 
antiterroristes es faci de manera coherent amb el dret internacional i no contravingui 
les obligacions internacionals dels Estats.

Aquesta designació com a «organitzacions terroristes» suposa, evidentment, que 
queden il·legalitzades, que el seu personal pot ser arrestat i processat, que es tanquin 
les seves oficines, es confisquin els seus béns i es prohibeixin les seves activitats, 
com han denunciat també Human Rights Watch i Amnesty International, en un co-
municat conjunt del passat 22 d’octubre.

Les organitzacions no governamentals israelianes Adalah; Akevot Institute for 
Israeli-Palestinian Conflict Research; B’Tselem; Bimkom - Planners for Planning 
rights; Breaking the Silence Combatants for Peace; Emek Shaveh; Gisha; Hamoked: 
Center for the Defence of the Individual; Haqel - In Defense of Human Rights; 
Human Rights Defenders Fund; Ir Amim; Kav Laoved - Worker’s Hotline; Kerem 
Navot; Machsom Watch; Mothers Against Violence; Parents Against Child Deten-
tion; Peace Now; Physicians for Human Rights Israel; Rabbis for Human Rights; 
Standing together; The Association for Civil Rights in Israel; The Public Committee 
Against Torture in Israel; Yesh Din; i Zazim - Community Action, han emès una 
declaració conjunta el passat 25 d’octubre, en la que mostren la seva solidaritat amb 
les sis ONG’s palestines, i en el qual exposen que la seva designació com a «orga-
nitzacions terroristes» és una mesura draconiana que criminalitza la vital tasca de 
defensa dels drets humans.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a la designació com a orga-

nitzacions terroristes de sis organitzacions de defensa dels drets humans que duen a 
terme la seva tasca a Palestina.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir els projectes i progra-
mes de la cooperació catalana a Palestina, i a garantir el suport i la defensa dels i de 
les cooperants en l’exercici de les seves tasques de cooperació i d’acció humanitària.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; David Pérez Ibáñez, Ferran Pedret i Santos, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió 
dels municipis del Baix Llobregat amb la Universitat Autònoma 
de Barcelona
250-00421/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23832 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Rocio Gar-

cia Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presen-
ten la Proposta de resolució sobre la millora de la connexió dels municipis del Baix 
Llobregat amb la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, per tal que si-
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gui substanciada davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Cada dia centenars de persones es desplacen des del Baix Llobregat a la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona per estudiar o treballar. Actualment la gran majoria, 
ho fan en cotxe propi, o bé amb la combinació de trens i busos, ja que no existeix 
una oferta diària directa de transport públic i l’oferta de transport, que actualment 
combina 2 trens o 2 busos, triga més del triple de temps que amb cotxe.

Hem d’instar a la creació d’una nova línia de bus interurbà que connecti amb 
freqüència diària, amb preferència a les hores punta d’estudi i treball, els municipis 
del Baix Llobregat amb el campus universitari de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, a Bellaterra. Aquesta mesura suposa els següents avantatges pels estudiants 
com pot ser l’estalvi de temps de transport; actualment hi ha dues alternatives en 
transport públic per arribar a la UAB des del Baix Llobregat centre-nord: agafant 
els FGC fins a Martorell i després la RENFE fins a la UAB (pagant 3 zones) o aga-
fant els FGC fins a Pl. Espanya, el metro fins a Pl. Catalunya i finalment, els FGC 
fins a la UAB.

Amb una línia directa els i les estudiants estalviarien temps i diners (si fan el 
transbord a Martorell) per arribar al seu lloc d’estudi, de pràctiques i/o treball. Així 
mateix, aquesta nova línia farà que molts i moltes joves es puguin plantejar estudiar 
en aquesta Universitat, ampliant l’oferta educativa possible pels joves de la zona del 
Centre-Nord del Baix Llobregat.

Una oferta educativa ja existent però millor connectada i per tant, més assequi-
ble i atractiva. A més, aquesta connexió és una facilitat d’equiparar la proximitat de 
centres superiors d’estudis al Baix Llobregat amb altres comarques, ja que a la co-
marca del Baix Llobregat tan sols disposem del Campus UPC a Castelldefels com a 
única opció universitària a la comarca.

En ple desenvolupament de l’Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, creiem necessària la creació de la nova línia que permet reduir l’ús del 
vehicle privat i avançar així cap a una millor qualitat de l’aire (tot reduint les emis-
sions dels gasos contaminants CO, CO2, NOx...) alhora que també permet millorar 
la connectivitat i la mobilitat de molts estudiants de la riba dreta del Riu Llobregat 
en transport públic.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Iniciar, a través de l’Autoritat del Transport Metropolità, el procés de creació 

d’una línia d’autobús interurbà diari que connecti els municipis del Baix Llobregat 
amb la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, i que l’origen d’aquesta 
nova línia sigui l’Estació de Quatre Camins (Sant Vicenç dels Horts).

2. Que aquest servei formi part del sistema tarifari integrat.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Rocio Garcia Pérez, 

diputats, GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el projecte constructiu d’implantació 
d’un carril bus d’entrada a Barcelona a la carretera C-31 
des de Badalona
250-00422/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23833 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.12.2021

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

Terrades Santacreu, diputat, Helena Bayo Delgado, 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 projecte 
constructiu d’implantació d’un carril bus d’entrada a Barcelona a la C-31, des del 
terme municipal de Badalona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Polítiques Digitals i Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha anun-

ciat la licitació del projecte per connectar el carril bus de la C-31 ja existent a Bada-
lona, amb el carril bus de la Gran Via de les Corts Catalanes, d’entrada a Barcelona, 
el qual inclou la construcció d’un nou viaducte sobre el riu Besòs amb una inversió 
prevista per a les obres de 9 milions d’euros.

Cal recordar que les ciutats de Badalona i Sant Adrià de Besòs porten dècades 
reclamant el soterrament o la transformació d’una via que transcorre pels seus nuclis 
urbans generant una barrera física i social dins dels seus propis municipis.

L’any 2011, quan es va redactar l’estudi per a la construcció d’un nou viaduc-
te per creuar el riu Besòs i la projecció d’un nou carril a la C-31, els Ajuntaments 
afectats van presentar al·legacions al projecte i aquestes no van ser respostes. Ac-
tualment, el referit projecte compta novament amb l’oposició dels Ajuntaments de 
Badalona i de Sant Adrià de Besòs, els quals no han estat informats ni consultats, al 
considerar que la nova obra consolida una autopista que volen eliminar.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear un grup de treball amb les 

Institucions i els agents implicats per abordar el futur de la C-31 al seu pas pels mu-
nicipis de Badalona i Sant Adrià de Besòs.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport als ajuntaments de Bada-
lona i de Sant Adrià de Besòs en el rebuig a la construcció de infraestructures que 
consolidin una autopista que volen eliminar i que genera barreres que divideixen 
físicament i social els seus municipis.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; Jordi 

Terrades Santacreu, Helena Bayo Delgado, diputats, GP PSC-Units 
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’assetjament que pateixen els nens 
i les famílies que reclamen llur dret que s’imparteixi com a mínim 
el 25% d’hores lectives en castellà
300-00092/13

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 24849 / Coneixement: Presidència del Parlament, 13.12.2021

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

a la Mesa del Parlamento que ha advertido el error siguiente en interpel·lació (tram. 
300-00092/13), presentada el 9 de diciembre de 2021 y con número de registro 
24356.

Donde dice: 
«Sobre el acoso que sufre el niño de P-5 de Canet de Mar, y su familia, por ha-

ber reclamado su derecho a que se imparta al menos el 25% de horas lectivas en 
castellano.»

Ha de decir: 
«Sobre el acoso que sufren los niños y las familias que reclaman su derecho a 

que se imparta al menos el 25% de horas lectivas en castellano.»

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs
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4. Informació

4.48. Intergrups parlamentaris

Proposta de creació de l’Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius
395-00224/13

SOL·LICITUD: GP ERC, GP PSC-UNITS, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP, 

GP CS, G MIXT

Reg. 22018

D’acord amb el que disposa l’article 71 del Reglament i d’acord amb la Junta de Por-
taveus, s’acorda la constitució de l’intergrup.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

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

l’article 71.1 i 2 del Reglament del Parlament, proposen la creació de l’intergrup de 
Drets Sexuals i Reproductius, amb la funció de promoure estudis i moviments de re-
cerca i renovació ideològica i social, i promoure la sensibilització social.

Es proposa que en els treballs de l’intergrup, a l’empara del que estableix l’arti-
cle 71.4 del Reglament del Parlament, hi participin especialistes, tècnics o membres 
d’entitats ciutadanes.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Mòni-

ca Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid 
Colomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, GP Cs, portaveus. Alejandro Fernández 
Álvarez, president-portaveu G Mixt

Proposta de creació de l’Intergrup del Poble Gitano
395-00225/13

SOL·LICITUD: GP ERC, GP PSC-UNITS, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP, 

GP CS, G MIXT

Reg. 22019

D’acord amb el que disposa l’article 71 del Reglament i d’acord amb la Junta de Por-
taveus, s’acorda la constitució de l’intergrup.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

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

l’article 71.1 i 2 del Reglament del Parlament, proposen la creació de l’intergrup del 
Poble Gitano, amb la funció de promoure estudis i moviments de recerca i renovació 
ideològica i social, i promoure la sensibilització social.

Es proposa que en els treballs de l’intergrup, a l’empara del que estableix l’arti-
cle 71.4 del Reglament del Parlament, hi participin especialistes, tècnics o membres 
d’entitats ciutadanes.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Mòni-

ca Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid 
Colomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, GP Cs, portaveus. Alejandro Fernández 
Álvarez, president-portaveu G Mixt
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Proposta de creació de l’Intergrup del Sàhara
395-00229/13

SOL·LICITUD: GP ERC, GP PSC-UNITS, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP, GP 

CS, G MIXT

Reg. 22942

D’acord amb el que disposa l’article 71 del Reglament i d’acord amb la Junta de Por-
taveus, s’acorda la constitució de l’intergrup.
Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021.

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

l’article 71.1 i 2 del Reglament del Parlament, proposen la creació de l’intergrup del 
Sàhara, amb la funció de de promoure estudis i moviments de recerca i renovació 
ideològica i social, i promoure la sensibilització social.

Es proposa que en els treballs de l’intergrup, a l’empara del que estableix l’arti-
cle 71.4 del Reglament del Parlament, hi participin especialistes, tècnics o membres 
d’entitats ciutadanes.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Mòni-

ca Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid 
Colomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, GP Cs, portaveus. Alejandro Fernández 
Álvarez, president-portaveu G Mixt

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Educació
410-00007/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 23686 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.12.2021

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comu-
nica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Educació
Alta: Glòria Freixa i Vilardell
Baixa: Maria Antònia Batlle i Andreu

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 4/XIII, sobre el compromís 
per una Catalunya de drets i llibertats, diversa i cohesionada
290-00003/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 22391 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.12.2021

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 4/XIII, sobre el 
compromís per una Catalunya de drets i llibertats, diversa i cohesionada (tram. 290-
00003/13), us informo del següent:

Les desigualtats, les discriminacions i les violències són alhora causa i conse-
qüència de 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 ca-
dascun 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 persones 
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, el Departament d’Igualtat i Feminismes 
és una estructura clau del Govern republicà que té l’encàrrec explícit de transver-
salitzar el principi d’igualtat en les actuacions del Govern com a estratègia política 
per assolir la igualtat real. De fet, per assolir les igualtats, en plural, en tant que cal 
combatre múltiples desigualtats que provoquen de manera indestriable una injustícia 
de reconeixement i una injustícia distributiva o material. Des d’una idea de llibertat 
positiva, que només es pot exercir de manera col·lectiva, l’acció del Govern té com 
a objectiu l’equitat, és a dir, la distribució justa dels drets, de les obligacions, de les 
oportunitats i dels recursos, sobre la base del reconeixement i el respecte a la dife-
rència.

A partir d’aquesta concepció global de justícia feminista basada en la defensa 
aferrissada dels drets humans, l’acció del Govern s’encamina a construir un país on 
pagui la pena viure-hi, a garantir el dret de totes les persones a poder ser i a poder 
fer, lliures de rols imposats i d’estereotips, lliures de violències.

Per assolir una equitat de gènere real cal seguir dotant el país de les eines més 
potents per fer-ho possible. Per aquest motiu s’elaborarà un avantprojecte de llei de 
modificació de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, fonamentada en 
l’avaluació de l’impacte social assolit després de cinc anys de desplegament.

La violència contra les dones és un instrument d’intimidació constant del patriar-
cat que suposa una greu violació dels drets humans en una societat que es vol justa 
i radicalment democràtica. La seva erradicació constitueix per aquest Govern una 
qüestió política de primer ordre. Sota el lideratge i la coordinació del Departament 
d’Igualtat i Feminismes, el Govern redoblarà els esforços en la lluita per l’erradica-
ció de la violència masclista, mitjançant cinc estratègies claus. En primer lloc, do-
nant compliment a l’acord de Govern per elaborar un marc general que desplegui les 
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accions per erradicar la violència institucional prevista en la Llei 17/2020. En segon 
lloc, el Govern també ha reactivat el Grup d’anàlisi dels casos de feminicidis per 
revisar el circuit d’atenció realitzat a les víctimes i als seus entorns i detectar-ne les 
millores a realitzar, i per aprofundir, a través d’un nou Protocol d’actuació contra els 
feminicidis, en la coordinació entre els departaments. En tercer lloc, s’incrementa-
ran els recursos de la Xarxa d’atenció i recuperació integral i es millorarà l’accés a 
la prestació d’ajuts i indemnitzacions tant de les dones com dels seus fills i filles. En 
quart lloc, es potenciarà la sensibilització i la prevenció comunitària i s’elaborarà un 
pla sobre masculinitats que posi el focus en el paper dels homes en la prevenció de 
les violències masclistes i en la parentalitat i les cures corresponsables. I en cinquè 
lloc, s’implementarà d’un model abordatge específic de les violències sexuals.

Sent la lluita contra les discriminacions també una de les prioritats d’aquest Go-
vern, a l’empara de la Llei 19/2020, el Departament d’Igualtat i Feminismes ha creat 
l’Organisme d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació i s’ha posat a disposició de la 
ciutadania un formulari de denúncia on-line. El Govern també està treballant en 
la creació de l’Observatori de la Discriminació, en la preparació d’una macroen-
questa sobre discriminacions i delictes d’odi que fonamenti la diagnosi del Pla per 
a la igualtat de tracte i la no-discriminació, i en l’elaboració del Protocol del deure 
d’intervenció davant situacions de discriminació o violència institucional en l’ad-
ministració pública. Actualment, també es troba en fase de tramitació el reglament 
sancionador antidiscriminatori que mantindrà l’especificitat de les discriminacions 
LGBTIfòfiques, com s’estableix en la Llei 11/2014 de drets de les persones LGBTI. 
En aquest sentit s’ha aprovat un Acord de Govern per millorar la coordinació de l’ac-
ció transversal i la planificació de les polítiques públiques LGBTI, mitjançant el qual 
es reforçarà la Xarxa SAI LGBTI amb personal especialitzat i amb un servei central 
que coordini. Així mateix, per seguir aprofundint en la garantia de drets, el Govern 
elaborarà, en el termini d’un any, un avantprojecte de llei trans* catalana.

Pel que fa a les discriminacions per motius d’origen, ètnia o religió, també en el 
termini d’un any, el Departament d’Igualtat i Feminismes presentarà un avantpro-
jecte de llei contra el racisme i l’antigitanisme. Atenent aquest objectiu i seguint la 
resolució a la qual s’està donant compliment, val a dir que s’està treballant en el Pla 
contra el racisme, la xenofòbia, la islamofòbia i qualsevol altra forma de discrimi-
nació ètnico-racial. Entre les mesures per fer possible aquest país d’oportunitats i 
acollida, destaquen l’impuls del Pacte per a la Interculturalitat i per la Vida Digna  
i Compartida i el treball coordinat amb els ens locals per garantir l’empadronament 
en tots els casos.

En l’àmbit de la protecció internacional, des del Govern es mantindrà l’exigència 
del traspàs dels recursos necessaris per exercir al complet les competències d’acolli-
da de persones refugiades que té Catalunya. Simultàniament es posarà en marxa un 
programa català de refugi basat en l’acollida integral i la mirada llarga.

Per tal de combatre les expressions i pràctiques d’odi vulneradores dels drets hu-
mans a casa nostra, el govern ha creat, en coordinació entre les conselleries d’Igual-
tat i Feminismes, Interior i Justícia, un grup de treball interdepartamental per dis-
senyar un model d’intervenció integral davant els delictes d’odi i discriminacions 
centrat en la víctima.

Finalment, cal destacar que el Pla de Govern està impregnat dels objectius 
d’aquesta resolució. Pel que fa a l’últim apartat d’aquesta, per exemple, referent al 
reforç de la participació social i política, el Pla de Govern incorpora la mesura d’im-
pulsar processos de participació ciutadana i de la societat civil organitzada amb 
perspectiva de gènere, interseccional i inclusiva, per superar les barreres d’edat, 
diversitat funcional o situació administrativa. Pel que fa a l’àmbit de treball, el Pla 
també incorpora mesures concretes per aquest col·lectiu com és l’impuls d’un nou 
model d’inserció laboral per a persones amb discapacitat que contingui com a base 
el model del Centre Especial de Treball (reconeixement de l’especial dificultat), el 
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treball amb suport i la inserció a l’empresa ordinària. O per exemple, incorporar a 
la formació ocupacional i professionalitzadora de les accions i millores per facilitar 
l’accés a les persones amb diversitat funcional, així com treballar un programa espe-
cífic d’inserció laboral per aquestes persones a l’empresa ordinària, on el treball amb 
suport sigui un dels eixos tractors. L’abordatge integral de les necessitats de suport 
i contra l’exclusió de les persones dependents, amb diversitat funcional o diferents 
capacitats al llarg de la vida és transversal de tots els àmbits de govern i per això, 
també des de l’àmbit de justícia, en el seu objectiu de potenciar i posar al dia el dret 
civil, s’adaptarà la normativa als continguts de la Convenció de les Nacions Unides 
sobre els drets de les persones amb discapacitat. Des del govern es posarà especial 
èmfasi en la creació d’un nou model de promoció de l’autonomia personal, tenint en 
compte tot el cicle de vida, basat en la prevenció i l’acció comunitària, i centrat en la 
promoció i les capacitats de les persones. Un nou model que tindrà com a prioritat 
la personalització de l’atenció i els serveis, l’assistència domiciliària i els serveis de 
proximitat, per aconseguir que cada persona pugui viure amb les seves necessitats 
cobertes en el seu entorn. Aprovarem i impulsarem el Pacte Nacional dels Drets de 
les Persones amb Discapacitat i garantirem, amb la creació d’una agència, l’atenció 
integrada social i sanitària a les persones amb necessitats complexes.

Barcelona, 18 de novembre de 2021
Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes

Control del compliment de la Resolució 30/XIV, sobre la dotació 
de patrulles de proximitat i de seguretat ciutadana als barris 
de la Marina, la Marina del Prat Vermell i la Marina de Port, 
de Barcelona
290-00021/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 23666 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.12.2021

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 30/XIV, sobre la 
dotació de patrulles de proximitat i de seguretat ciutadana als barris de la Marina, 
la Marina del Prat Vermell i la Marina de Port, de Barcelona (número de tramitació 
290-00021/13), us informo del següent:

Amb relació a l’apartat a), durant els sis primers mesos de l’any es va incremen-
tar el patrullatge de proximitat i de seguretat ciutadana en un 30% respecte dels 
mesos anteriors als diferents barris de la Marina, la Marina del Prat Vermell i la 
Marina de Port de Barcelona; també es va aplicar un nou increment de presència 
policial el passat mes de juliol, que s’ha mantingut amb posterioritat. Els coman-
daments de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Sants - Montjuïc van promoure aquest 
increment de patrullatge de manera que, quan no es pot assegurar a través de les 
patrulles destinades a aquesta ABP, es reforça amb recursos regionals de l’Àrea Re-
gional de Recursos Operatius i del Grup Regional de Seguretat Ciutadana.

El reforç de la dotació de patrulles de proximitat i de seguretat ciutadana de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) ha permès una disminució 
dels delictes violents i, en línies generals, la percepció de seguretat entre els veïns 
ha millorat. Sempre que sigui possible i que el servei ordinari ho permeti, es con-
tinuarà mantenint aquest increment policial en els barris esmentats, uns barris que 
estan en un procés de transformació progressiva del que ara és un teixit exclusiva-
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ment industrial en un plantejament mixt que generi vida veïnal a través del foment 
de l’habitatge, les zones verdes i l’activitat econòmica en el marc de la modificació 
del Pla general metropolità que es va aprovar el 2019.

La 28a promoció del curs de formació bàsica per a policies a l’Escola de Policia 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya va finalitzar el passat mes de setem-
bre i això va permetre la incorporació de més de 600 nous efectius en fase de pràcti-
ques que es van distribuir per tot el territori a inicis del mes d’octubre de 2021. A la 
Regió Policial Metropolitana de Barcelona, on es troba l’ABP de Sants - Montjuïc, 
que proporciona seguretat als barris esmentats, se li han assignat 154 nous efectius 
d’aquesta darrera nova promoció.

Pel que fa a l’apartat b), la incorporació de noves promocions i la implementació 
de mesures d’optimització d’efectius van orientades a incrementar la capacitat ope-
rativa de tots els serveis de la PG-ME i en especial de les patrulles de proximitat i 
de seguretat ciutadana.

En el marc de la darrera Junta de Seguretat de Catalunya, que va tenir lloc el 
passat dia 5 de novembre de 2021, es va aprovar un nou sostre de la plantilla dels 
Mossos d’Esquadra en 22.006 efectius policials, que suposa un increment del 20% 
del sostre i que permetrà seguir convocant noves places d’agents. Aquest increment 
d’efectius permetrà un increment de la ràtio de policies Mossos d’Esquadra de 2,3 
a 2,5 per cada mil habitants. L’increment també permetrà garantir una seguretat de 
proximitat als barris amb un model de policia comunitària.

El conseller d’Interior, en el context de la Comissió d’Interior que va tenir lloc el 
12 de novembre de 2021 per informar sobre el contingut del pressupost del Depar-
tament d’Interior i dels organismes i entitats que en depenen, va presentar una pro-
posta de creació de deu comissaries de proximitat durant els anys 2022 i 2023, que 
disposaran d’OAC i permetran una major proximitat respecte als comerciants i al 
veïnatge amb un patrullatge a peu i en bicicleta, més proper als centres dels barris i 
a la vida comunitària. Això incrementarà la confiança dels ciutadans en les institu-
cions i particularment en aquelles que garanteixen la seguretat.

Aquest model de policia de més proximitat, més comunitària i més de barri s’ha 
de fer coordinadament amb les policies locals, amb els ajuntaments i amb patrullat-
ges compartits, compartint mètodes i espais i creant sinèrgies entre unes policies i 
les altres.

La creació de noves places d’agent de policia i les noves promocions internes 
permetran més hores de patrullatge, més atenció als ciutadans, més persecució de 
l’activitat delictiva, més prevenció de delictes, més unitats especialitzades, un millor 
servei a la ciutadania i més garantia per a la seguretat ciutadana.

Barcelona, 30 de novembre de 2021
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 31/XIV, sobre la coerció 
contra individus o organitzacions per mitjà de la simulació 
de linxaments
290-00022/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 23667 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.12.2021

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 31/XIV, sobre la 
coerció contra individus o organitzacions per mitjà de la simulació de linxaments 
(número de tramitació 290-00022/13), us informo del següent:

El mes d’abril de 2021 la Policia de la Generalitat - Mossos d’esquadra va tenir 
coneixement directe de catorze incidents relacionats amb ninots penjats en ponts de 
vies interurbanes en diferents punts de la xarxa viària. Aquestes accions formaven 
part d’una acció concertada que es va reproduir en altres punts de diferents carre-
teres. En tots els casos la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra ha fet les 
diligències corresponents per investigar la identitat de les persones responsables 
d’aquestes accions i està atenta a qualsevol acció que pugui comportar una amenaça 
o un risc per a qualsevol persona, entitat o formació política.

Barcelona, 30 de novembre de 2021
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 39/XIV, sobre l’alliberament 
de les patents de les vacunes contra la Covid-19
290-00030/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 23963 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.12.2021

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 39/XIV, sobre l’alli-
berament de les patents de les vacunes contra la Covid-19 (tram. 290-00030/13), us 
informo del següent:

Catalunya sempre ha estat capdavantera en polítiques vacunals. Les vacunes in-
closes al calendari permeten evitar cada any més de 33.000 casos de malaltia i les 
malalties i morts associades. Pel que fa a la vacunació contra la Covid-19, s’ha fet 
un gran esforç per tal d’implementar la vacunació i garantir l’accessibilitat a tots els 
ciutadans residents a Catalunya a la vacunació contra la Covid-19.

L’objectiu de la vacunació contra la Covid-19 és prevenir la malaltia i dismi-
nuir-ne la gravetat i la mortalitat, a més de reduir l’impacte de la pandèmia sobre 
el sistema assistencial i l’economia, i protegir especialment aquells grups amb més 
vulnerabilitat. Per poder assolir aquest objectiu, és important disposar de cobertures 
de vacunació elevades en tota la població, i especialment en grups més vulnerables.

A nivell estatal, existeix un «Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la Co-
vid-19» que a la seva versió de juny de 2021 específica en relació a les vacunes que 
les comunitats autònomes implementaran la campanya de vacunació seguint l’es-
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tratègia front a la Covid-19 aprovada per la Comissió de Salut Pública del Consejo 
Inter territorial del Sistema Nacional de Salud i a proposta de la Ponència del Progra-
ma i Registre de Vacunacions del mateix òrgan. Així mateix recull que les comuni-
tats autònomes hauran de disposar de tots els materials, equips i recursos necessaris 
per a l’administració de les vacunes que proveeixi el Ministerio de Sanidad.

Per tant, el Ministeri de Sanitat adquireix les dosis corresponents per a Espanya 
en el marc de l’Estratègia Europea i les distribueix a les comunitats autònomes se-
gons la disponibilitat de dosis de les companyies fabricants i criteris poblacionals i 
de censos dels col·lectius que s’han de vacunar. Per tant, fins a la data, Catalunya no 
ha tingut capacitat per adquirir vacunes contra la Covid-19.

Tot i això, des de la Secretaria de salut Pública s’està d’acord en la importància 
de donar una resposta global a la Pandèmia de Covid-19 i es considera necessari 
establir aliances en el marc de la OMS i en l’aliança per al repartiment equitatiu de 
vacunes entre països (COVAX) contra la Covid-19. Per tant, és important treballar 
conjuntament per a garantir l’accessibilitat a les vacunes a nivell global, sobretot per 
aquells països on l’accés a les vacunes no està garantit. És una estratègia necessària 
en un mon globalitzat com l’actual.

En aquest sentit, Catalunya ha transmès i seguirà transmetent al Ministeri de Sa-
nitat, ens competent en la matèria, en diferents fòrums sobre la estratègia de vacuna-
ció la importància de col·laborar en mecanismes establerts per l’OMS per compartir 
ciència i recursos Covid-19.

Finalment, respecte a l’apartat d), el projecte de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2022 preveu un augment del pressupost de Salut per enfortir el 
sistema públic, inclosa la recerca.

Barcelona, 3 de desembre de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 55/XIV, sobre el desdoblament 
de la carretera C-31 entre Sant Pere de Ribes i Cubelles
290-00041/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 23868 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.12.2021

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 55/XIV, sobre el 
desdoblament de la carretera C-31 entre Sant Pere de Ribes i Cubelles (tram. 290-
00041/13), us informo que la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha impulsat 
l’encàrrec d’un estudi per al desdoblament de la carretera C-31 al Garraf, entre Sant 
Pere de Ribes i Cubelles.

Barcelona, 3 de desembre de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori
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Control del compliment de la Resolució 57/XIV, sobre la millora 
de la carretera BV-2115 entre les carreteres C-32 i C-31
290-00043/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 23869 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.12.2021

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 57/XIV, sobre la mi-
llora de la carretera BV-2115 entre les carreteres C-32 i C-31 (tram. 290-00043/13), 
us informo que la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament 
de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha impulsat l’encàrrec d’un 
estudi de millora de la carretera BV-2115 entre la C-32 i la C-31.

Barcelona, 3 de desembre de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Control del compliment de la Resolució 58/XIV, sobre el centre 
logístic del Baix Penedès
290-00044/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 23870 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.12.2021

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 58/XIV, sobre el 
centre logístic del Baix Penedès (tram. 290-00044/13), us informo del següent:

Actualment, el Pla director es troba en fase de redacció del Document d’objectius 
i propòsits generals i del Document inicial estratègic.

Barcelona, 3 de desembre de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Control del compliment de la Resolució 59/XIV, sobre 
el condicionament de la carretera C-15 entre Vilafranca del Penedès 
i Igualada
290-00045/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 23871 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.12.2021

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 59/XIV, sobre el 
condicionament de la carretera C-15 entre Vilafranca del Penedès i Igualada (tram. 
290-00045/13), us informo del següent:

Fascicle segon
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La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de la Vice-
presidència i de Polítiques Digitals i Territori, amb l’aprovació definitiva del projecte 
traçat en el que s’ha desglossat l’actuació global en dues fases, ha impulsat aquesta 
actuació.

La Fase 1 es correspon amb la transformació de l’actual carretera en una nova 
via 2+1 entre els entre els punts quilomètrics 13,000 (enllaç de Vilafranca del Pene-
dès) i 34,800 (túnel de Cabrera), així com el desdoblament de la carretera entre els 
punts quilomètrics 39,530 (enllaç de la Torre Claramunt) i 44,380 (enllaç d’Iguala-
da). Així mateix, ha impulsat l’encàrrec per a la redacció d’un nou Estudi Informa-
tiu del tram situat entre els punts quilomètrics 36,000 (enllaç de Vallbona d’Anoia) 
i 39,530 (enllaç de la Torre Claramunt), corresponent a la Fase 2.

Barcelona, 3 de desembre de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Control del compliment de la Resolució 60/XIV, sobre el desdoblament 
de la carretera B-224 entre Martorell, Sant Esteve Sesrovires 
i Masquefa
290-00046/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 23872 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.12.2021

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 60/XIV, sobre el 
desdoblament de la carretera B-224 entre Martorell, Sant Esteve Sesrovires i Mas-
quefa (tram. 290-00046/13), us informo del següent:

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de la Vice-
presidència i Polítiques Digitals i Territori en aquests moments està finalitzant la 
redacció del projecte constructiu que defineix l’actuació del desdoblament de la car-
retera B-224 entre Martorell - Sant Esteve Sesrovires i la connexió amb l’AP-7 a 
Martorell, amb l’objectiu d’aprovar el document i licitar l’execució de les obres.

Així mateix, està encarregada la redacció del projecte constructiu del desdobla-
ment de la carretera B-224 en el tram entre Sant Esteve Sesrovires - Masquefa.

Barcelona, 3 de desembre de 2021
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 15/XIV, sobre el pla de xoc 
en polítiques actives d’ocupació per a superar l’impacte 
de la Covid-19
390-00015/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 23611 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.12.2021

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 15/XIV, sobre el pla de xoc en 
polítiques actives d’ocupació per a superar l’impacte de la Covid-19 (tram. 390-
00015/13), us informo del següent: 

En relació amb l’apartat 2.a), del Pla de xoc en polítiques d’ocupació i formació 
ja han sortit publicades les convocatòries següents: 

– Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC–Su-
port i acompanyament a la planificació estratègica). Pressupost: 560.000 euros.

– Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC-AODL). Pres-
supost: pròrrogues AODL: 5.112.000,00 euros i nous AODL: 2.340.000,00 euros.

– Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris). Pressupost: 
32.650.000 euros.

– Treball a les 7 comarques (SOC-Projecte Treball a les 7 comarques). Pressu-
post: 2.500.000 euros.

– Programa Treball i Formació (SOC-TRFO EELL CS). Pressupost 26.000.000,00 
euros.

– Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juve-
nil (SOC-JENP). Pressupost: 18.986.000 euros.

– Programa Treball i Formació (SOC–TRFO ESAL CS). Pressupost 16.000.000 
euros.

– Ajuts extraordinaris per al desenvolupament de projectes integrats destinats a 
pal·liar els efectes de la COVID-19 en el mercat de treball en territoris afectats pel 
tancament perimetral en les comarques de la Cerdanya i el Ripollès (SOC–PERI-
METRALS CR). Pressupost: 662.500 euros.

– Mesura urgent d’ocupació pel tancament perimetral a conseqüència de la 
COVID– MUTP. Pressupost: 2.500.000 d’euros.

– Subvenció dels ajuts de transport dels Projectes Singulars 2020 (SOC-Trans-
port). Pressupost: 100.000 euros.

– Formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones 
treballadores desocupades (SOC-FOAP). Pressupost: 70.000.000 d’euros

– Formació professional per a l’ocupació en especialitats digitals d’alt nivell de 
qualificació en el marc dels Programes de formació per cobrir necessitats específi-
ques (SOC–FPOAN). Pressupost: 1.750.000 euros.

– Programa 30 plus - Entitats promotores (Línia 1) (SOC-30 plus). Pressupost: 
per a la realització de les actuacions a), b) i c) és de 8.512.278,82 euros i per a la rea-
lització de l’actuació d) és de 15.024.585,33 euros.

– Programa 30 plus - entitats contractants, Línia 2 SOC-30 Plus (SOC–30 Plus) - 
anticipada 2021. Pressupost: 18.000.000 d’euros

– Subvencions per fomentar la contractació amb formació a les campanyes agrà-
ries a Lleida 2021 (SOC-Campanya agrària). Pressupost: 952.602,12 euros.

– Foment de la incorporació de persones més grans de 45 anys al mercat de tre-
ball (SOC-Foment). Pressupost: 2.600.00 d’euros.
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– Programa Treball i Formació - Línia Joves tutelats i extutelats (SOC - 
TRFO JOVES) Pressupost: 8.500.971 d’euros

En relació amb l’apartat 2.b), l’escenari actual dibuixa una gran quantitat de per-
sones amb situacions complexes i de gran impacte econòmic i social. Per aquesta 
raó, és necessari qualificar les persones treballadores per la millora de les seves 
competències, que s’incrementi la productivitat i doni resposta a les necessitats dels 
sectors empresarials demandants i que, eventualment, es pugui facilitar la reconver-
sió cap a altres ocupacions en el mateix sector o en d’altres.

D’aquesta manera, en la totalitat de les iniciatives s’ha previst formar a un volum 
de més de 260.000 persones treballadores ocupades. Els programes i iniciatives que 
impulsa el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CFCC) durant la 
convocatòria de l’any 2021, que s’executa entre 2021 i 2022, són: 

Nom del programa Atorgament Persones

CFCC-Programes de formació per a persones 
treballadores ocupades - Transversal  17.407.005,80 € 

110.000
CFCC-Programes de formació per a persones 
treballadores ocupades - Sectorial  15.000.000,00 € 

CFCC-Programes de formació per a persones 
treballadores ocupades - convocatòria exclusiva de 
Certificats de Professionalitat  9.508.272,72 € 10.000

CFCC-Programa extraordinari d’orientació i formació 
per a persones treballadores en ERTO  25.000.000,00 € 12.500

CFCC– Formació per Ocupats en els pilars del REACT 
UE: digitalització, economia verda, atenció a les 
persones i resiliència  24.000.000,00 € 120.000

CFCC– Mesures de suport a microempreses i 
a persones treballadores autònomes per a La 
transformació digital i/o models de negoci, i la 
formació associada  2.400.000,00 € 10.000

262.500

D’una banda, en els programes de formació per a persones treballadores ocu-
pades (transversals i sectorials) subvencionats pel CFCC, dotats amb 32,4 milions 
d’euros, es preveu formar 110.000 persones durant 2021-2022 (són convocatòries 
atorgades al 2021 que s’executen entre el 2021 i el 2022) i és on existeixen progra-
mes sectorials específics per als diferents àmbits sectorials convocats.

Els programes de formació professional de caràcter sectorial estan constituïts per 
accions formatives dirigides a la formació de les persones treballadores amb la fi-
nalitat de desenvolupar formació d’interès general per a un determinat sector i per a 
satisfer necessitats específiques de formació del mateix, per assolir la millora de les 
competències professionals i millorar la productivitat de les persones treballadores, 
i en conseqüència de les empreses.

A més, cal dir que per tenir una oferta formativa actualitzada i de qualitat es 
disposa d’un Grup Permanent d’Actualització (GAP) del catàleg d’especialitats for-
matives integrat per les entitats representatives de cadascun dels diferents sectors: 
patronals, sindicats, gremis, associacions, etc. Aquests grups els dinamitza el per-
sonal del CFCC, i són l’espai de treball on les entitats representatives traslladen les 
necessitats de formació del sector, per tal d’incloure-les al catàleg d’especialitats 
del CFCC. Aquest catàleg conforma l’oferta de formació susceptible d’impartir-se 
a través de les subvencions que atorga el propi CFCC. Els GAP, per tant, són l’ins-
trument que permet donar una resposta àgil, actualitzada i flexible a les necessitats 
del teixit empresarial.
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Així mateix, per primera vegada s’incorporen al catàleg especialitats assimila-
bles a nivells de competència històricament vinculats a nivell universitari.

Pel que fa a l’històric d’aquests programes, les dades són públiques en aquest en-
llaç: https://conforcat.gencat.cat/ca/publicacions/estadistiques/

D’altra banda, en els programes de formació per a persones treballadores ocupa-
des en la convocatòria exclusiva de certificats de professionalitat i competències clau 
d’idiomes, es recull formació dirigida a l’obtenció dels certificats de professionalitat, 
aquests certificats acrediten amb caràcter oficial les competències professionals que 
capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral amb significació en l’ocu-
pació en el diferents sectors productius. Aquests certificats de professionalitat tenen 
equivalència en el món acadèmic i professional i validesa a tot l’Estat. A més, es 
complementen amb els processos d’acreditació de l’experiència professional i altre 
vies de formació no formal.

També s’ha convocat un programa de formació i orientació adreçat prioritària-
ment a persones treballadores en situació d’ERTO i d’ERO. És un programa dirigit 
a un mínim de 12.500 persones. L’objectiu és donar una resposta ràpida a aquestes 
persones avaluant les necessitats dels sectors emergents com la digitalització, la lo-
gística, les energies renovables, la gestió de residus, l’economia circular, l’atenció a 
les persones, el sector sanitari i farmacèutic. I també considerant que és precís con-
servar i actualitzar el talent dels sectors refugi que estan aguantat l’embat econòmic 
actualment, o dels que s’espera una ràpida recuperació mitjançant la seva transfor-
mació. Per tant, l’orientació esdevé la porta d’entrada a aquest programa i clau per 
oferir la formació adequada a cada necessitat.

I per últim, també es preveuen programes de formació per a persones treballa-
dores ocupades en els pilars del REACT EU: digitalització, economia verda, aten-
ció a les persones i resiliència per a un volum de 120.000 persones i on s’inclouen 
especialitats formatives d’alt nivell dins del programa +Talent.Cat, que permet for-
mar professionals en competències d’un nivell tècnic elevat. Tots aquests programes 
es desenvolupen durant el que resta d’aquest any 2021 i fins el darrer trimestre de 
2022.

En relació amb l’apartat 2.c), defensar els drets dels treballadors i les treballado-
res fent complir la normativa vigent, combatre la precarietat laboral i la discrimina-
ció (especialment, dels col·lectius més vulnerables) i protegir la competència lleial 
entre empreses són les funcions principals que la Inspecció de Treball ha continuat 
i continua exercint, abans i després de la COVID-19. Per contribuir al desenvolupa-
ment d’aquestes funcions, la Inspecció de Treball de Catalunya ha vist recentment 
reforçada la seva plantilla actuant, amb la incorporació de 6 inspectors/ores de tre-
ball i Seguretat Social, així com d’un/a subinspector/a laboral d’Ocupació i Segu-
retat Social.

En relació amb l’apartat 2.d), el Consell de Relacions Laborals és un òrgan col-
legiat que constitueix l’espai estable de diàleg i concertació social i l’òrgan de parti-
cipació institucional en matèria de relacions laborals a Catalunya. Està integrat per 
les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i l’Ad-
ministració de la Generalitat.

La missió principal del Consell consisteix en impulsar i consolidar un marc ca-
talà de relacions laborals adaptat a l’entorn i des de mitjans de 2020, s’ha treballat 
en la recuperació i la resiliència davant de la pandèmia i en promoure especialment 
els mandats de l’objectiu 8 (ODS 8) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i del 
Programa de Treball Digne de l’Organització Internacional del Treball (OIT) per a 
un treball digne i de qualitat i per a una recuperació econòmica amb protecció so-
cial.

L’activitat del Consell de Relacions Laborals es regeix per un pla de treball anual 
que introdueix i equilibra els interessos conjunturals de les parts, sindicats, patronals i 
Govern i on es defineixen objectius estratègics i actuacions concretes per àmbits.
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Aquest pla de treball consensuat necessàriament per les tres parts, té una gran 
capacitat d’adaptació a les noves realitats i context, així doncs, amb la irrupció de 
la COVID-19 es van adequar els objectius i les accions al context de crisi i es van 
prioritzar i focalitzar els esforços en les actuacions per donar resposta als reptes 
plantejats.

Al llarg de 2020 i 2021 s’han acordat documents de recomanacions, amb mesu-
res preventives i propostes d’actuació en el context del coronavirus SARS-CoV-2. 
S’ha aprovat l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026, s’ha 
abordat l’impacte en la contractació laboral del coronavirus SARS-CoV-2 a Catalu-
nya; s’han emès unes Recomanacions per gestionar l’impacte de la COVID-19 en el 
mercat laboral des de la perspectiva de gènere i s’impulsa la igualtat salarial amb la 
Guia per a l’aplicació de la Igualtat retributiva entre homes i dones i un nou instru-
ment de sensibilització Trencant mites sobre la bretxa salarial de gènere.

I, entre altres accions, també es publica una Declaració del Consell de Relacions 
Laborals sobre treball digne i responsabilitat social i un nou material de comuni-
cació Per un futur sostenible i un treball digne, que permet monitorar els avenços 
que du a terme el Consell per contribuir a l’Agenda 2030, mitjançant l’actualització 
permanent del corresponent espai web.

Per altra banda, en tot aquest temps, l’activitat ordinària ha continuat en relació 
als serveis sobre convenis col·lectius i s’analitza la dinàmica de la negociació col-
lectiva sectorial a Catalunya i identifiquen els convenis actius i els inactius. S’ha 
millorat l’atenció i l’assessorament sobre conveni col·lectiu aplicable a les persones 
treballadores i les empreses, i l’ajut per identificar els convenis col·lectius sectorials 
que s’apliquen a les activitats objecte de contractació pública. A més, s’han valorat 
fenòmens com el de les empreses multiservei, salaris, clàusules sobre temps de tre-
ball, condicions de treball i protecció social a les plataformes digitals.

En relació amb l’apartat 2.e), des de l’inici de la pandèmia de la COVID-19, la 
Secretaria d’Empresa i Competitivitat ha gestionat recursos quantiosos a ajuts adre-
çats al teixit empresarial i productiu de Catalunya, amb la finalitat de recuperar 
l’activitat econòmica. Són destacables als ajuts al sectors industrial, del comerç, el 
turisme i a la solvència empresarial general.

La gestió dels ajuts s’ha fet d’acord amb la normativa vigent, que estableix els 
requisits i les obligacions de les persones beneficiàries, entre altres, per evitar el be-
nefici privat. Així, els ajuts s’han destinat al compliment de l’objecte de cada con-
vocatòria, alhora que la Generalitat aplica els mecanismes de control oportuns per 
garantir-ho.

En relació amb l’apartat 2.f), l’objectiu més destacat del Pla de govern de la XIV 
legislatura, en matèria de treball digne, és millorar l’ocupabilitat de les persones, en 
especial d’aquelles en situació d’atur de llarga durada, risc d’exclusió, discapacitat, 
joves i dones mitjançant l’execució de les polítiques actives d’ocupació. I s’inclou com 
a mesures: «desenvolupar polítiques actives d’ocupació específiques per als col·lectius 
amb menor ocupabilitat per qüestió d’edat, gènere o origen i, en especial, per a les 
persones en situació d’atur de llarga durada» i «transformar el sistema d’ocupació i el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya perquè pugui tenir un caire integral i pugui 
gestionar tant les polítiques actives com les polítiques passives d’ocupació».

L’article 170 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix la competència 
executiva de la Generalitat en matèria de treball i relacions laborals, que inclou les 
polítiques actives d’ocupació, amb la formació de les persones en demanda d’ocupa-
ció i dels treballadors en actiu, i també la gestió de les subvencions corresponents; 
la qualificació professional a Catalunya; la intermediació laboral i la potestat san-
cionadora de les infraccions de l’ordre social en l’àmbit de les seves competències. 
La Generalitat exerceix les competències referents a les polítiques d’ocupació per 
mitjà del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, creat per la Llei 17/2002, del 5 
de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació de 
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Catalunya. Així mateix, l’article 152 reconeix a la Generalitat la competència per a 
la promoció de l’activitat econòmica a Catalunya i la competència compartida sobre 
l’ordenació d’aquesta activitat. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya es confi-
gura amb la vocació d’assolir la integració de les polítiques d’ocupació a Catalunya, 
en coherència amb el que estableix el Conveni 88 sobre els serveis d’ocupació de 
l’Organització Internacional del Treball.

L’article 25 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya destaca el dret dels treballa-
dors a la formació i a la promoció professional i a l’accés gratuït als serveis públics 
d’ocupació, i l’article 30 estableix que totes les persones tenen dret a accedir en les 
mateixes condicions d’igualtat als serveis públics i als serveis econòmics d’interès 
general.

La Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, defineix el sistema d’ocupació de Catalunya com 
el conjunt d’entitats, serveis i programes per a promoure i desenvolupar la política 
d’ocupació, per mitjà del qual garantir un servei públic de qualitat que asseguri la 
coordinació i l’optimització de tots els seus recursos; establir el marc d’ordenació de 
les polítiques públiques d’ocupació a Catalunya, i regular el Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya com l’organisme de la Generalitat que exerceix les competències 
en matèria de polítiques d’ocupació i d’intermediació, i és el centre de governança 
del sistema.

L’aplicació de la Llei 13/2015 ha de suposar un canvi del marc institucional en 
relació amb la planificació i la implementació al territori de les polítiques actives 
d’ocupació. Aquesta Llei introdueix la concertació territorial per facilitar l’encaix en 
el territori, la coordinació i la integració de les actuacions ocupacionals previstes al 
Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació, a més de la necessitat de pro-
veir d’assistència tècnica i financera per dur a terme els projectes i mesures previs-
tos en les estratègies territorials. La concertació territorial comprendrà la diagnosi, 
la coordinació, la integració i la proposta de planificació de les polítiques actives 
d’ocupació en un territori concret d’actuació. Servirà per gestionar o executar les po-
lítiques d’ocupació d’acord amb els criteris que estableixi el Pla de desenvolupament 
de les polítiques d’ocupació vigent en cada moment.

El Decret 48/2020 contempla que atesa la diversitat del territori català, i el dife-
rent grau de maduresa respecte a la cultura i la tradició de cooperació i concertació, 
els processos de concertació territorial i les estratègies territorials corresponents, 
derivades de la concertació territorial, puguin tenir diferents àmbits territorials (mu-
nicipal, comarcal o supracomarcal) i àmbits amb una realitat econòmica i ocupacio-
nal diferenciada i, tal com preveu la Llei 13/2015, s’han de desplegar a Catalunya 
atenent a aquesta diversitat i a la maduresa dels processos de concertació.

D’acord amb l’exposat i vist el que estableix el Reial Decret 818/2021, de 28 de se-
tembre, pel que es regulen els programes comuns d’activació per l’Ocupació del Siste-
ma Nacional d’Ocupació, resulta fonamental per assegurar l’efectivitat de les mesures 
que es contemplen, el compromís amb la dimensió local de les polítiques d’ocupació, 
tal i com s’estableix a l’article 4 del text refós de la Llei d’Ocupació. La dimensió local 
de les polítiques d’ocupació és un element fonamental per la generació d’ocupació de 
qualitat, en el que les comunitats autònomes tenen un paper clau.

Aquesta dimensió local de les polítiques d’ocupació es reflecteix també a l’arti-
cle 37.1 e) del text refós de la Llei d’Ocupació, que estableix com a principi general 
de les polítiques actives d’ocupació, «l’adequació a les característiques del territori, 
tenint en compte la realitat del mercat de treball i les peculiaritats locals i secto-
rials». Seguint aquests principis, tant la subsecció 3ª de la secció 5ª (que es refereix 
al programa del foment territorial d’ocupació) com la seva Disposició addicional 
Onzena (que regula la participació de les entitats de caràcter local en els programes 
de polítiques actives d’ocupació) promouen l’establiment de programes adaptats a 
les peculiaritats territorials, afavorint solucions més eficaces i, sobre tot, permetent 
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una major implicació en els itineraris individualitzats de les persones i en els pro-
jectes empresarials.

La concertació territorial tindrà com a resultat la transformació de l’actual model 
organitzatiu del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i de les entitats que compo-
sen el sistema d’ocupació de Catalunya. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
com a centre de governança del sistema d’ocupació de Catalunya, cercarà procedi-
ments més cooperatius i participatius per garantir que les entitats que componen el 
sistema es relacionin i actuïn de manera cooperativa, col·laborativa i coordinada per 
planificar i gestionar les polítiques d’ocupació i optimitzar l’ús dels recursos dis-
ponibles evitant duplicitats i adaptant les polítiques públiques d’ocupació a les ne-
cessitats reals de les persones, els sectors d’activitat, les empreses i els territoris de 
Catalunya. I el principal rol del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en l’àmbit 
de la concertació territorial serà impulsar i promoure el diàleg entre les administra-
cions locals, les organitzacions empresarials i sindicals que tenen la condició legal 
de més representatives a Catalunya i altres entitats que intervinguin en les polítiques 
actives d’ocupació.

No obstant tot això, el sistema actual de la gestió de les polítiques actives 
d’ocupació es caracteritza per ser un model amb una amplia diversitat de progra-
mes que requereixen d’un procés d’integració on cal aprofundir en la coordinació, 
la cooperació i la col·laboració adequades. El Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya reconeix possibilitats de millora en les accions realitzades amb èxit en una 
època d’incerteses derivada de la pandèmia de la Covid-19, de la crisi econòmica 
i de la pèrdua de milers de llocs de treball a Catalunya. I aquests precedents han 
de ser la palanca de canvi per abordar noves fites i reptes en les polítiques actives 
d’ocupació conjuntament amb els territoris de Catalunya.

En relació amb l’apartat 2.g), per fer efectiu el desplegament del pla de xoc en 
polítiques actives d’ocupació, el SOC augmentarà la seva plantilla amb personal 
contractat per a la gestió de l’esmentat pla en 243 persones.

En relació amb els apartats 2.h) i 2.i), prèviament a l’aprovació d’aquesta Moció, 
el Govern, en la sessió tinguda el passat 13 de juliol, va donar un pas més en el dis-
seny de l’arquitectura administrativa i institucional per a la gestió dels recursos pro-
cedents dels fons Next Generation EU i va donar llum verda a la creació de dos nous 
òrgans de coordinació d’aquests fons: la Comissió Interdepartamental de Govern 
per a la Recuperació Econòmica i la Governança dels Fons Next Generation EU, i la 
Comissió Tècnica per a la Recuperació Econòmica i la Governança dels Fons Next 
Generation EU. Aquests òrgans complementen la gestió i coordinació dels fons eu-
ropeus liderada per la Secretaria d’Afers Econòmics i de Fons Europeus del Depar-
tament d’Economia i Hisenda.

La primera, que està presidida pel president de la Generalitat i vicepresidida pel 
conseller d’Economia i Hisenda, també compta amb la participació de tots els con-
sellers i conselleres, el secretari del Govern, així com els secretaris generals dels de-
partaments de la Presidència; de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territo-
ri; d’Economia i Hisenda, i de les secretaries d’Afers Econòmics i Fons Europeus, i 
d’Empresa i Competitivitat. La seva funció prioritària és la de planificar, prioritzar i fer 
el seguiment dels projectes a realitzar amb els fons Next Generation EU.

Per la seva banda, la Comissió Tècnica per a la Recuperació Econòmica i la 
Governança dels Fons Next Generation EU està presidida pel secretari general 
Economia i Hisenda, ja que és el departament competent en matèria de fons eu-
ropeus, i la vicepresidència va a càrrec de la secretària general del Departament 
de la Presidència. També hi assisteixen com a vocals els titulars de les secretaries 
generals de la resta de departaments de la Generalitat, la secretària d’Afers Eco-
nòmics i Fons Europeus i el secretari d’Empresa i Competitivitat, a més d’un re-
presentant de cadascun dels departaments amb rang mínim de subdirector o sub-
directora general.
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La missió d’aquesta Comissió és principalment donar suport i assistència a la 
Comissió Interdepartamental. També ha d’impulsar, orientar i fer el seguiment de 
l’estratègia de recuperació econòmica en el marc dels fons Next Generation EU, pre-
nent com a referència el Pla per a la reactivació econòmica i la protecció social i 
l’informe Next Generation Catalonia. Amb aquest objectiu, s’estableixen uns meca-
nismes de cooperació i coordinació interdepartamentals, així com amb altres admi-
nistracions públiques. La finalitat és construir les sinergies necessàries per maximit-
zar la captació de recursos procedents d’aquests fons. Per aquest motiu, la Comissió 
Tècnica també és l’òrgan encarregat d’identificar els programes, les inversions i els 
grans projectes que siguin susceptibles de rebre finançament.

El mateix acord de govern de 13 de juliol, pel qual es creen els òrgans de coordi-
nació dels fons Next Generation EU a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
preveu que el Consell del Diàleg Social de Catalunya, creat pel Decret llei 9/2020, de 
24 de març, com a òrgan col·legiat de participació institucional i permanent, de ca-
ràcter tripartit, que vetlla pel desenvolupament del diàleg i la concertació social, s’es-
tableixi com a òrgan principal de coordinació amb els agents socials. També preveu 
que els en governs locals participin en la governança dels fons per mitjà dels òrgans 
multilaterals o bilaterals previstos legalment i, en particular, per mitjà del Consell 
de Governs Locals, de la Comissió de Govern Local de Catalunya, de la Comissió 
Mixta Generalitat - Ajuntament de Barcelona i de la Comissió Bilateral Govern de la 
Generalitat - Conselh Generau d’Aran.

Finalment, a banda dels mecanismes de coordinació anteriors, l’Acord preveu 
la constitució d’una comissió de seguiment i avaluació dels projectes finançats, in-
tegrada per representants dels agents socials i econòmics i del teixit de l’economia 
social i solidària, que caldrà activar en el moment en que la Generalitat disposi de 
la capacitat de seleccionar i prioritzar projectes propis finançats pels Fons Next Ge-
neration EU.

En relació amb els apartats 3.a), 3.b), 3.c), 3.d), 3.e) i 3.f), informo que el Secreta-
ri de Treball de la Generalitat de Catalunya va enviar una carta al Secretario de Es-
tado de Empleo y Economía Social el passat 15 de novembre, que adjunto, en la qual 
traslladava els continguts de la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el pla de xoc en polítiques actives d’ocupació per a superar l’impacte de la Covid-19.

Barcelona, 30 de novembre de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

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

Control del compliment de la Moció 16/XIV, sobre el dret 
a interrompre voluntàriament l’embaràs al sistema sanitari
390-00016/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 23438 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.12.2021

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 16/XIV, sobre el dret a interrompre 
voluntàriament l’embaràs al sistema sanitari (tram. 390-00016/13), us informo del 
següent:

La Llei 9/2017, de 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb 
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut permet donar servei a 
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tota la població, sense exclusions, en tots els àmbits de la medicina –en medicina 
preventiva, curativa, rehabilitadora i pal·liativa i en promoció de la salut– i en totes 
les etapes de la vida, culminant així la universalització de l’assistència sanitària a 
Catalunya. És important ressaltar que si bé el criteri general per ser titular del dret 
és el d’empadronament, en l’article 2.2 b) també es garanteix el dret a l’assistència 
sanitària a «les persones que pertanyen a col·lectius en situació de risc d’exclusió 
social, amb independència que estiguin o no empadronades en algun municipi de 
Catalunya».

El Departament de Salut impulsa un projecte de decret pel qual es desenvolupa 
aquesta Llei. A l’estiu de 2019 es va tancar la fase de consulta pública, mitjançant la 
qual es va sotmetre a exposició pública l’articulat que preveu el decret, per tal que 
la ciutadania interessada i/o afectada hi tingués accés, manifestés les seves conside-
racions i fes arribar les seves aportacions a l’Administració. Un cop tancada aquesta 
fase es va obrir la fase de retorn en la que, a partir de la interlocució telemàtica entre 
l’Administració i la ciutadania, es va realitzar l’informe de retorn sobre la inclusió o 
exclusió dins l’articulat del decret de cada aportació i de la raó d’aquesta.

Malauradament, la irrupció de la pandèmia de la covid-19 va paralitzar l’avança-
ment i evolució del procediment previst, d’acord amb els terminis implícits norma-
tivament per a l’aprovació del reglament.

Abans de la pandèmia de covid-19, havia finalitzat el termini d’audiència i infor-
mació pública i estava pendent valorar les al·legacions rebudes. Actualment, s’han 
reprès la valoració de les al·legacions presentades. Tanmateix, durant aquest temps, 
s’han aprovat normes d’àmbit estatal que incideixen en l’àmbit subjectiu de l’assis-
tència sanitària i en el règim de copagament de la prestació farmacèutica, la qual 
cosa ha comportat també una revisió dels escenaris econòmics amb el què fins al 
moment s’havia estat treballant per al desplegament del reglament. Per tant, s’està 
treballant en els escenaris econòmics sobre les alternatives de farmàcia gratuïta, ja 
que cal resoldre les al·legacions entorn a aquest tema; així mateix, s’ha de tenir en 
compte que quan es tanquin aquests escenaris econòmics i es valorin, si s’escau, 
s’adoptin algunes modificacions sobre el text sotmès inicialment a audiència i infor-
mació púbica, és preceptiu el dictamen de Comissió Jurídica Assessora, al tractar-se 
d’un decret que desenvolupa una llei. En tot cas, s’està treballant per portar a terme 
tots els tràmits subsegüents d’acord amb la màxima reducció de terminis que les 
normes de procediment ens permetin.

En referència concreta a les Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs (IVE), du-
rant el període 2014-2017 el nombre d’IVE realitzades a Catalunya es va mantenir 
estable entre les 19.000 i 20.000 IVE anuals. Els anys següents, es va produir un fort 
increment fins arribar a 21.936 IVE realitzades a Catalunya per l’any 2019. El 2020 
es torna als valors del període 2014-2017, el nombre d’IVE realitzades ha estat de 
19.800, amb una disminució d’un 9,7% respecte l’any anterior.

El 74.5% de les IVE realitzades corresponen a dones que viuen a la província 
de Barcelona; el 9,1%, a dones de la província de Girona; el 7,7%, a la de Tarrago-
na; i el 4,3%, a la de Lleida, percentatges molt similars als anys anteriors. La res-
ta d’IVE realitzades (el 4,3%) correspon a dones que resideixen fora de Catalunya, 
majoritàriament a l’estranger (3,7%). El perfil sociodemogràfic de les dones que se 
sotmeten a una IVE és molt similar al dels anys anteriors: la mitjana d’edat és de 
29,1 anys (desviació estàndard de 7,3 anys) i els grups amb més casos són el de do-
nes que tenen estudis de batxillerat i cicles de FP equivalents, el de treballadores 
assalariades i amb ingressos econòmics.

En els darrers mesos s’han autoritzat nous centres Siscat per a la realització de 
IVE tant farmacèutica com quirúrgica, millorant l’accés a la prestació i l’equitat ter-
ritorial. Així, les IVE realitzades amb finançament públic al 2019 van representar 
el 76.5% del total.
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Pel que fa a la objecció de consciència, el Departament de Salut garanteix la 
convivència de drets: els professionals de la medicina poden invocar una objecció 
de consciència però aquesta no pot interferir en el dret de la pacient a accedir ple-
nament l’atenció sanitària i als serveis. Els centres tenen una relació amb el Servei 
Català de la Salut que estableix quina és la cartera bàsica, i la interrupció voluntària 
de l’embaràs ho és, en la Instrucció 3/2019 del Servei Català de la Salut es recull el 
marc organitzatiu, l’ordenació dels serveis i el model d’atenció a la interrupció vo-
luntària de l’embaràs en l’àmbit del CatSalut.

Segons les darreres dades obtingudes pel Servei Català de la Salut (febrer 2021), 
el 44,60% d’obstetra-ginecòlegs que treballen en centres Siscat s’han declarat objec-
tors de consciència. Aquest és un dret exercit de manera individual i mai de manera 
institucionalitzada.

Està garantit que la interrupció voluntària de l’embaràs es pugui dur a terme 
als hospitals on hi ha servei de diagnòstic prenatal; en els casos en que es detecten 
patologies i/o anomalies fetals s’ofereix la possibilitat d’interrompre l’embaràs. Al-
guns casos complexos poden ser derivats també a un centre Siscat de referència si 
la complexitat del cas ho requereix i no pot ser tractat al centre on s’ha fet el diag-
nòstic. Pel que fa a l’avortament per causa voluntària (article 14) actualment hi ha  
42 ASSIR autoritzats per la realització IVE amb mètode farmacològic fins la set-
mana 9 de gestació. Si la dona opta per mètode quirúrgic o ha sobrepassat les 9 set-
manes, és derivada per IVE quirúrgica a una de les 10 clíniques autoritzades i con-
tractades pel CatSalut, on es atesa en el marc de la prestació pública. Cal assegurar 
la continuïtat en l’accés a la prestació en tot moment, és per això que en aquests mo-
ments caldrà, ara com ara, comptar amb centres autoritzats de titularitat no publica 
que puguin garantir que no s’interromp l’accessibilitat a la prestació.

Així mateix, també està garantida l’accessibilitat a la prestació a totes les Regions 
Sanitàries, ja que actualment hi ha almenys un centre autoritzat a cada Regió Sani-
tària, incloent serveis ASSIR autoritzats i clíniques autoritzades contractades per la 
IVE. Darrerament s’ha autoritzat l’ASSIR de Tremp (ubicat a l’hospital de Tremp), 
l’ASSIR de la Cerdanya (ubicat a l’Hospital Cerdanya) i l’ASSIR de la Seu d’Urgell 
ubicat a l’Hospital de la Seu d’Urgell. També s’ha autoritzat per a la realització de la 
IVE els centres incorporats al Siscat, la clínica Mi Nova Aliança a Lleida, i la Fun-
dació Althaia a Manresa.

Els centres assistencials del Siscat on es practiquen IVE compleixen els criteris 
de qualitat fixats per la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària, que els 
autoritza prèviament a la seva entrada en funcionament. L’activitat realitzada des de 
l’entrada en vigor de la Llei els ha convertit en referents en aquest àmbit, si bé és cert 
que cal seguir estimulant la recerca.

Totes les dones que sol·liciten una IVE reben informació sobre les diferents op-
cions i mètodes; l’elecció sempre és de la dona. La informació sobre els diferents 
mètodes està publicada al Canal Salut i és accessible. Tot i així, s’està actualitzant 
el protocol per la IVE farmacològica d’acord a la recent evidència científica que re-
força el mètode com a millor mètode per la IVE en les primeres setmanes de ges-
tació, i conseqüentment també s’actualitzarà la informació relacionada dirigida a la 
ciutadania.

D’altra banda, en referència a les accions contra persones que accedeixen als 
centres que practiquen IVE, des de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra s’han atès tots els requeriments de personal sanitari de centres on es practiquen 
avortaments, així com de persones usuàries d’aquests centres, motivats per concen-
tracions de persones a favor o en contra d’aquesta pràctica. Les patrulles de segu-
retat ciutadana s’han desplaçat al lloc en ser requerides i han fet les comprovacions 
i les identificacions oportunes. També s’han instruït diligències policials en aquells 
casos en què s’han produït il·lícits penals. El nombre de concentracions en defensa o 
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en contra d’aquesta pràctica que han requerit presència policial ha esta baix i d’es-
cassa conflictivitat.

Pel que fa a l’impuls de l’educació afectiva i sexual integral, des de l’any passat 
el Departament d’Educació ha implementat el programa Coeduca’t, per incorporar 
l’educació sexual i afectiva a tota l’educació obligatòria a tots els centres i de mane-
ra transversal. No com una assignatura pròpia, sinó impregnant tot el currículum. 
El Coeduca’t és un programa que té per objectiu orientar els centres educatius en 
aspectes bàsics de coeducació i perspectiva gènere i sexualitat i que s’emmarca en 
l’objectiu d’assolir un sistema educatiu equitatiu, inclusiu i lliure d’estereotips sexis-
tes. Així, es dona resposta a una llarga reivindicació parlamentària i de les entitats 
que treballen amb les violència sexuals a menors, resultant en una aposta clara i con-
tundent per introduir l’educació sexual i afectiva com a eina principal per prevenir 
la violència masclista i sexista.

Una de les mesures amb les què l’executiu s’ha compromès públicament, des del 
primer moment, és garantir l’equitat menstrual. S’està elaborant un pla de millora 
de l’accés a l’anticoncepció que inclou l’accés gratuït a mètodes de llarga durada a 
dones de fins a 29 anys, i també s’oferirà a totes les dones que han realitzat una IVE.

Barcelona, 26 de novembre de 2021
Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de Salut

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 23669 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 10.12.2021

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 26/XIV, sobre l’exercici de la com-
petència de la seguretat pública (número de tramitació 390-00026/13), us informo 
del següent:

Amb relació a l’apartat 2.c), i pel que fa a la infracció de l’article 36.3 de la Llei 
orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana (LOPSC) 
consistent en causar desordres a les vies, espais o establiments públics, o obstacu-
litzar la via pública amb mobiliari urbà, vehicles, contenidors, pneumàtics o altres 
objectes, quan en tots dos casos s’ocasioni una alteració greu de la seguretat ciu-
tadana, i a la infracció de l’article 37.17 de la LOPSC consistent en el consum de 
begudes alcohòliques en llocs, vies, establiments o transports públics quan pertorbi 
greument la tranquil·litat ciutadana, les dades que consten al programa informàtic 
sobre les actes i els expedients de la LOPSC tramitats pel Departament d’Interior, 
en concret, la informació proporcionada, a data 27 d’octubre de 2021, per l’empresa 
encarregada del manteniment i el desenvolupament del programa informàtic amb 
què es tramiten aquests procediments, són les següents:

– Expedients incoats: 

Article Any 2020 Any 2021

36.3 69 105

37.17 5 94

Total 74 199
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– Expedients resolts: 

Article Any 2020 Any 2021

36.3 68 105

37.17 5 93

Total 73 198

Pel que fa a la infracció prevista a l’article 37.17, assenyalar que els alcaldes tam-
bé hi poden imposar les sancions corresponents, de conformitat amb el que preveu 
l’article 32.3 de la LOPSC, si les infraccions es cometen en l’espai públic municipal 
i tenen competència sobre la matèria d’acord amb la legislació específica.

Barcelona, 30 de novembre de 2021
Joan Ignasi Elena i Garcia, conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 39/XIV, sobre el deute 
de la Generalitat amb el món local
390-00039/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Drets Socials.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021

Control del compliment de la Moció 40/XIV, sobre el finançament 
dels governs locals
390-00040/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021

Control del compliment de la Moció 41/XIV, de suport al Cos 
de Mossos d’Esquadra
390-00041/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021

Control del compliment de la Moció 42/XIV, sobre el futur d’Europa
390-00042/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021
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Control del compliment de la Moció 43/XIV, sobre el desenvolupament 
industrial
390-00043/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021

Control del compliment de la Moció 44/XIV, sobre les polítiques 
previstes per a afrontar les conseqüències del canvi climàtic i la crisi 
energètica
390-00044/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Climàtica.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021

Control del compliment de la Moció 45/XIV, sobre l’accés als serveis 
a la Catalunya poc poblada
390-00045/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Món Rural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021

Control del compliment de la Moció 46/XIV, sobre el funcionament 
del sistema sanitari
390-00046/13

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2021
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 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

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 10 de la Comissió d’Educació, el 13.12.2021, DSPC-C 153.

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

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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en 
la sessió 10, tinguda el 13.12.2021, DSPC-C 153.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
Joves per la Defensa de la Constitució, S’ha acabat! davant 
la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
la situació dels drets i les llibertats dels joves a les universitats
356-00338/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 21443).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 13.12.2021.
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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

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en 
la sessió 10, tinguda el 13.12.2021, DSPC-C 153.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques 
de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut
356-00361/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat, Marta Vilalta i Torres, del 
GP ERC, Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units, Eulàlia Reguant i Cura, del GP 
CUP-NCG, David Cid Colomer, del GP ECP (reg. 23691).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 13.12.2021.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de l’Agència 
Catalana de la Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
perquè informi sobre les polítiques de joventut
356-00362/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat, Marta Vilalta i Torres, del GP 
ERC (reg. 23692).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 13.12.2021.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infància, Adolescència 
i Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre les polítiques de joventut
356-00363/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat, Marta Vilalta i Torres, del GP 
ERC (reg. 23693).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 13.12.2021.
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Sol·licitud de compareixença del director general de Joventut 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
les polítiques de joventut
356-00364/13

SOL·LICITUD

Presentació: Mònica Sales de la Cruz, del GP JxCat, Marta Vilalta i Torres, del GP 
ERC (reg. 23694).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 13.12.2021.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut 
amb la consellera de Drets Socials sobre els objectius 
i les actuacions del seu departament en polítiques de joventut
355-00044/13

SOL·LICITUD

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament de Drets Socials (reg. 
24624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut, 13.12.2021.

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

Compareixença en ponència d’una representació de la Intersindical 
Alternativa de Catalunya - Candidatura Autònoma de Treballadors 
de l’Administració de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic
353-00258/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització 
de les treballadores i els treballadors del sector públic», el 13.12.2021.

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma 
d’Interines Tècniques Especialistes en Educació Infantil amb 
relació a la Proposició de llei d’estabilització de les treballadores 
i els treballadors del sector públic
353-00264/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització 
de les treballadores i els treballadors del sector públic», el 13.12.2021.
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Compareixença en ponència d’un representant del despatx 
d’advocats Arauz amb relació a la Proposició de llei d’estabilització 
de les treballadores i els treballadors del sector públic
353-00279/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització 
de les treballadores i els treballadors del sector públic», el 13.12.2021.

Compareixença en ponència de Jordi Pacheco, degà del Col·legi 
de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d’estabilització 
de les treballadores i els treballadors del sector públic
353-00290/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei d’estabilització 
de les treballadores i els treballadors del sector públic», el 13.12.2021.

Compareixença d’una representació del col·lectiu de professors 
artístics de l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell, de Barcelona, 
davant la Comissió d’Educació per a informar sobre la situació 
de desigualtat respecte d’altres professors
357-00173/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 10, tinguda el 13.12.2021, DSPC-C 153.

Compareixença d’una representació de la Societat Catalana 
de Tecnologia davant la Comissió d’Educació per a informar sobre 
la situació de la tecnologia a l’ensenyament obligatori i postobligatori
357-00174/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 10, tinguda el 13.12.2021, DSPC-C 153.
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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

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00052/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 24801 / Coneixement: 14.12.2021

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

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant la meva absència, els dies 10 i 11 de desembre de 2021, mentre romangui 
fora de Catalunya, exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la presidèn-
cia de la Generalitat el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i 
Territori.

Ben cordialment,

Barcelona, 7 de desembre de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria d’activitat de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya 
corresponent al 2020
334-00027/13

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA 

I POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI

Reg. 23906 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori: 

Mesa del Parlament, 10.12.2021

A la presidenta del Parlament
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident del Govern de la Generalitat i conseller 

de Polítiques Digitals i Territori, en compliment del que disposa l’article 10.2 de la 
Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i per tal 
de donar-ne compte a la Comissió de Polítiques Digitals i Territori del Parlament de 
Catalunya, us adjunto la Memòria anual d’activitats de l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya corresponent a l’any 2020.

Barcelona, 3 de desembre de 2021
Jordi Puigneró Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Territori

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

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança 
del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al període 
del gener a l’abril del 2021
337-00008/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 23618 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 10.12.2021

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 

televisió i a la ràdio. Gener-abril 2021 i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu 
coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 29 de novembre de 2021
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

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

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 5542/2021, interposat per més 
de cinquanta diputats del Grup Parlamentari VOX del Congrés 
dels Diputats, contra el Decret llei 15/2021, del 6 de juliol, de creació 
del Fons Complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya
381-00006/13

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
Mario Núñez Martínez, letrado del Parlamento de Cataluña, en representación 

y defensa de este, según tiene acreditado en este procedimiento, y en cumplimiento 
del Acuerdo de la Mesa de 9 de noviembre de 2021, de personación en el procedi-
miento correspondiente al recurso de inconstitucionalidad número 5542-2021, com-
parece ante el Tribunal Constitucional y como mejor proceda en Derecho 

Dice
1. Que, en fecha 5 de noviembre de 2021, el Parlamento de Cataluña ha sido no-

tificado de la providencia dictada por este Tribunal el 28 de octubre de 2021, por la 
que se admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 5542-2021, pro-
movido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario de Vox en el Con-
greso, contra el Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Comple-
mentario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya, confiriendo un plazo de quince 
días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.

2. Que mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 9 de noviembre de 2021, el Par-
lamento de Cataluña ha decidido personarse en el procedimiento del recurso de in-
constitucionalidad número 1200-2021.
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3. Que, en fecha 15 de noviembre de 2021, el Pleno del Tribunal Constitucional, 
en el asunto de referencia acuerda incorporar a las actuaciones el escrito que pre-
sentan el letrado del Parlamento de Cataluña a quien –como solicita en el mismo– 
se le tiene por personado en nombre de dicha Cámara y se le prorroga en ocho días 
más el plazo concedido por providencia de 28 de octubre de 2021, a contar desde el 
siguiente al de expiración del ordinario.

4. Que, evacuando el trámite conferido mediante la providencia a que se ha he-
cho referencia, pasa a formular las siguientes

Alegaciones

I. Objeto del recurso de inconstitucionalidad y precisiones previas
El recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados 

del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso se dirige contra el Decreto-ley 
15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Ge-
neralitat en su totalidad.

Antes de adentrarnos en las concretas tachas de inconstitucionalidad alegadas 
por la parte recurrente, resulta conveniente hacer algunas precisiones previas.

Los parlamentarios recurrentes insisten repetidamente, a lo largo de su recurso 
de inconstitucionalidad, en el supuesto propósito fraudulento de la norma. En este 
sentido, aseguran que nos hallaríamos ante un caso de simulación –categoría, ad-
mite, desconocida en la jurisprudencia relativa al control abstracto de la constitucio-
nalidad de las leyes–.

Estas alegaciones deben ser desestimadas.
Como sostuvo la STC 45/2019, de 27 de marzo, FJ 2, «debemos recordar que es-

tamos ante un recurso de inconstitucionalidad y que, en este tipo de procedimientos, 
el Tribunal ‘garantiza la supremacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o 
disconformidad con ella de las Leyes, disposiciones o actos impugnados’». Así, re-
cordaba en aquella ocasión el Tribunal Constitucional: «Se trata de un control ‘abs-
tracto’ de la norma recurrida, desvinculado de cualquier consideración concreta 
sobre su aplicación a un específico supuesto de hecho y también de un control ‘ob-
jetivo’, pues las reglas controvertidas han de ser enjuiciadas en atención a su propio 
sentido». Y concluía: «En definitiva, el control que se lleva a cabo en este proceso 
constitucional es jurídico, no político, ni de oportunidad, como tampoco de calidad 
técnica o de idoneidad. De modo que las intenciones o finalidades del autor de la 
norma, su estrategia política o su propósito último no constituyen objeto de nuestro 
enjuiciamiento, que ha de circunscribirse a contrastar los concretos preceptos im-
pugnados y las normas o principios constitucionales que integran en cada caso el 
parámetro de control». En un sentido similar, recordaba también: «El objeto de este 
proceso no es, ni puede ser, la aplicación que en un futuro se haga de los preceptos 
impugnados».

También alega la parte recurrente que el decreto-ley impugnado crearía «un nue-
vo tipo de fianza». Tampoco es así. La norma que es objeto del recurso de inconsti-
tucionalidad no crea negocio jurídico alguno, ni invoca la competencia exclusiva de 
la Generalitat en materia de derecho civil que reconoce el artículo 129 del Estatuto 
de Autonomía, sino que se remite a las garantías admitidas en Derecho.

Finalmente, a la vista de las alegaciones de la parte recurrente, resulta particular-
mente relevante aclarar que la validez o no de la norma impugnada es una cuestión 
por completo independiente de la validez o no de las garantías que puedan llegar 
a emitir las entidades financieras o la entidad gestora del Fondo Complementario 
de Riesgos de la Generalitat al amparo de lo dispuesto en el artículo 4.7 del Decre-
to-ley 15/2021 o, en su caso, de lo dispuesto en su disposición transitoria, apartado 
segundo.
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La decisión sobre la constitucionalidad o no del Decreto-ley 15/2021 es inde-
pendiente, además, no solo de la validez de los avales o contraavales emitidos a su 
amparo, sino también de la suficiencia de estos para cubrir las obligaciones legales 
que en cada caso se puedan llegar a imponer a las personas incluidas en el ámbito 
subjetivo del decreto-ley, cuestión esta que habrán de decidir los órganos competen-
tes en cada caso para ello.

Aclaradas estas cuestiones previas, se debe precisar también cuál ha de ser el or-
den de prioridad en que han de ser analizados los motivos de inconstitucionalidad 
alegados por los recurrentes.

Sobre esta cuestión, sostiene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como 
recordaba recientemente la STC 134/2021, de 24 de junio, FJ 3: «A la hora de dar 
respuesta a las tachas de inconstitucionalidad que se oponen a la norma impugnada 
debemos comenzar por la vinculada a la utilización del instrumento normativo de 
urgencia, ya que, conforme a doctrina reiterada [...], el examen de las infracciones 
que se refieren al art. 86 CE ha de ser prioritario en el orden de nuestro enjuicia-
miento, toda vez que la infracción denunciada incide directamente sobre la validez 
de la norma en función de su propia forma de aprobación, cuestionándose la legi-
timidad constitucional de la utilización en este ámbito de norma de urgencia, de 
modo que, si se estimaran las alegaciones relativas al art. 86 CE, resultaría innece-
sario el examen de las restantes».

En consecuencia, alterando el orden propuesto por la parte recurrente, en estas 
alegaciones valoraremos, en primer lugar, las alegadas infracciones del artículo 64.1 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en relación con el artículo 86.1 de la Cons-
titución. En segundo lugar, analizaremos las infracciones alegadas de tipo compe-
tencial. Finalmente, trataremos los motivos que alegan que el Decreto-ley 15/2021 
incurriría en infracciones sustantivas del texto constitucional.

II. Alegada vulneración del artículo 64.1 del Estatuto de Autonomía, en 
relación con el artículo 86.1 de la Constitución 
Como acabamos de decir, dado el carácter prioritario de su análisis conforme a 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, procede abordar, en primer lugar, el 
examen de las infracciones que se refieren al artículo 64.1 del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña, en relación con el artículo 86.1 de la Constitución.

Para ello, seguiremos el orden habitual utilizado por la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional. Así, en primer lugar, analizaremos aquellas cuestiones referidas 
a la concurrencia o no del presupuesto habilitante. En segundo lugar, verificaremos 
que las concretas disposiciones impugnadas tengan una conexión de sentido o re-
lación de adecuación con la situación extraordinaria invocada. Finalmente, valora-
remos si la inclusión de las personas que en cada momento tengan la condición de 
miembros del Gobierno en el ámbito subjetivo del Decreto-ley 15/2021 ha excedido 
los límites materiales que establece el artículo 64.1 del Estatuto.

1. Concurrencia del presupuesto habilitante
El artículo 64.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que únicamen-

te en caso de una necesidad extraordinaria y urgente puede el Gobierno dictar dis-
posiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley, sustituyendo de 
este modo al Parlamento de Cataluña, que es la institución a la que, como represen-
tante del pueblo de Cataluña (artículo 55.1 del Estatuto), corresponde normalmente 
el ejercicio de la potestad legislativa (artículo 55.2 del Estatuto).

Es jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional en relación con el artícu-
lo 86.1 de la Constitución, que resulta igualmente aplicable en relación con el artí-
culo 64.1 del Estatuto, que, como recordaba recientemente la STC 156/2021, de 16 
de septiembre, FJ 5, tal habilitación al Gobierno para dictar disposiciones legislati-
vas «precisa la concurrencia de conexión entre la facultad legislativa excepcional 
y la existencia del presupuesto habilitante, esto es, que se trate de una situación ‘de 
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extraordinaria y urgente necesidad’». De este modo, recordaba la STC 111/2021, de 
13 de mayo, FJ 4, que el presupuesto habilitante no es «una cláusula o expresión 
vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del 
Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la cons-
tatación de un límite jurídico a la actuación mediante decretos-leyes».

A la vista de las alegaciones de la parte recurrente, resulta preciso subrayar que 
es también jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, como recordaba 
también recientemente la STC 111/2021, de 13 de mayo, FJ 4, que el control de cons-
titucionalidad del presupuesto habilitante del decreto-ley es un control jurisdiccio-
nal externo «en el sentido de que se debe verificar, pero no sustituir, el juicio políti-
co o de oportunidad que corresponde al Gobierno». En este mismo sentido, indica 
también la STC 156/2021, de 16 de septiembre, FJ 5, que el Tribunal Constitucional 
debe respetar «en todo caso el margen de discrecionalidad política que hemos rei-
terado que corresponde al Gobierno en su apreciación del requisito del presupuesto 
habilitante».

Como recuerda la STC 134/2021, de 24 de junio, FJ 3, en el ámbito del Estado, 
«la apreciación de la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad cons-
tituye un juicio político que corresponde efectuar al Gobierno (titular constitucio-
nal de la potestad legislativa de urgencia) y al Congreso (titular de la potestad de 
convalidar, derogar o tramitar el texto como proyecto de ley)». Del mismo modo 
sucede en el ámbito de la Generalitat, en que corresponde efectuarlo al Gobierno 
y al Parlamento de Cataluña. En el mismo sentido, la STC 189/2005, de 7 de julio, 
FJ 5, ha insistido en que dicho control se debe llevar a cabo «soslayando cualquier 
tipo de control político de las medidas aprobadas» (STC 189/2005, de 7 de julio, 
FJ 5).

Como es también jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, e indi-
caba la STC 111/2021, de 13 de mayo, FJ 4, «ese control requiere el análisis de dos 
aspectos: por un lado, comprobar si el Gobierno ha explicitado los motivos que ha 
tenido en cuenta para la aprobación del decreto-ley; por otro, verificar la existencia 
de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida con-
creta adoptada para subvenir a ella».

Finalmente, en este sentido, indicaba también la STC 134/2021, de 24 de junio, 
FJ 3: «Ese control externo se concreta en la comprobación de dos elementos. En 
primer lugar, la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido te-
nidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación y que evidencian una situación 
de extraordinaria y urgente necesidad que precisa de una respuesta normativa con 
rango de ley [...]. En segundo lugar, la existencia de una necesaria conexión entre 
la situación de urgencia definida y las medidas concretas adoptadas para subvenir 
a ella [...]».

Los parlamentarios recurrentes alegan que el Gobierno no habría explicado su-
ficientemente los motivos tenidos en cuenta para dictar el decreto-ley, para, a con-
tinuación, denunciar que los motivos argüidos por el Gobierno no serían imprevi-
sibles ni excepcionales, por lo que no evidenciarían una necesidad extraordinaria y 
urgente en los términos que exige el artículo 64.1 del Estatuto.

a) Explicitación de los motivos tenidos en cuenta por el Gobierno
La verificación de la concurrencia del presupuesto habilitante se debe llevar a 

cabo, en primer lugar, como recordaba la STC 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 4, 
«mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al 
Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que son, básicamente, los que 
quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo largo del debate 
parlamentario de convalidación y en el propio expediente de elaboración de la mis-
ma, debiendo siempre tener presentes las situaciones concretas y los objetivos gu-
bernamentales que han dado lugar a la aprobación del decreto-ley».
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Por ello, de conformidad con esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, re-
cordaremos, en primer lugar, la exposición de motivos de la norma, que, sobre la 
concurrencia del presupuesto habilitante, indica: 

«Para hacer frente a sus responsabilidades y obligaciones legales de pro-
tección de los servidores públicos, la Generalitat de Catalunya tiene suscritas 
pólizas de responsabilidad civil para la cobertura de los riesgos en que puedan 
incurrir. En consecuencia, en caso de siniestro, se ponen en marcha los mecanis-
mos de cobertura correspondientes. Sin embargo, esta situación se ha alterado 
y actualmente se produce una exclusión de determinados riesgos de las pólizas 
suscritas, exclusión que, eventualmente, puede tener efectos retroactivos.

Este cambio afecta a situaciones muy diversas en que se pueden encontrar 
los servidores públicos y que se han ido incrementando en los últimos años. Así, 
afecta de forma negativa a los derechos de los funcionarios y funcionarias, altos 
cargos, directivos e, incluso a los miembros del Gobierno que se han visto invo-
lucrados. Por lo tanto, es necesario y urgente que la Generalitat adopte las medi-
das complementarias en los mecanismos existentes dirigidas a garantizar y pro-
teger el derecho a la indemnidad de las personas afectadas en el ejercicio de sus 
funciones, al menos hasta que no haya un pronunciamiento judicial que declare 
con carácter firme su responsabilidad disciplinaria, contable o penal. Uno de los 
supuestos que hacen necesaria y urgente esta actuación por la situación de vul-
nerabilidad en que se encuentran las personas afectadas ante una decisión admi-
nistrativa no firme, son las actuaciones previas 80/2019 del Tribunal de Cuentas, 
sector público autonómico (inf. fisco. destino recursos asignados a la ejecución 
de políticas de acción exterior por parte de la Generalitat de Catalunya, en los 
ejercicios 2011 a 2017), objeto de la notificación de la liquidación provisional de 
fecha 30 de junio de este año, que afecta a varios altos cargos, responsables po-
líticos y funcionarios y funcionarias de la Generalitat.

La brevedad de los plazos en muchos de estos supuestos y la falta de meca-
nismos para dar cobertura a la situación producida obligan a la Generalitat de 
Catalunya a adoptar, con carácter urgente y general, las medidas necesarias con 
el fin de garantizar tanto el principio de indemnidad como la protección de los 
derechos fundamentales de todos los servidores públicos afectados por siniestros 
no cubiertos por las pólizas de responsabilidad civil y patrimonial actuales de la 
Generalitat de Catalunya, mediante la creación de un fondo específico comple-
mentario de las pólizas suscritas».

Como hemos visto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también hace 
evidente que la explicitación de los motivos que dan lugar a la situación de extra-
ordinaria y urgente necesidad puede tener lugar a lo largo del debate parlamentario 
de convalidación, y singularmente en su presentación por parte del Gobierno, obli-
gatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 158.2 del Reglamento del Parlamento 
de Cataluña.

Así, en el curso del debate parlamentario de convalidación, que tuvo lugar el 
29 de julio de 2021 (DSPC-P 17, 29 de julio de 2021, sesión 11, p. 46, documento 
núm. 1), el consejero de Economía y Hacienda, en nombre del Gobierno, manifestó 
en sede parlamentaria: 

«Aquest decret que avui portem al Parlament per convalidar crea un fons que 
serveix per donar cobertura a servidors públics que estiguin enmig d’un procés 
judicial per alguna acció que hagin fet en funció del seu càrrec, perquè puguin 
defensar-se mentre dura el procés i sense que hagin de posar com a fiança els 
béns propis o que els embarguin els seus estalvis i pensions. Protegeix els servi-
dors públics com fan totes les administracions de les democràcies del món occi-
dental.
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És un fons públic que complementa els riscos que la Generalitat no tenia co-
berts actualment –sí en el passat, fins la tardor del 17– i que ara cobrirem en 
favor dels funcionaris actuals i futurs; garanteix a les persones afectades el seu 
dret a la presumpció d’innocència i evita que es produeixin embargaments de pa-
trimonis i estalvis sense haver estat jutjats. És un mecanisme per restablir l’espai 
de llibertat, per fer acció política a Catalunya sense la por, l’angoixa que fins ara 
hem viscut en aquests darrers temps».

Contrariamente a lo que se sugiere en el recurso de amparo, cuál sea el motivo 
por el que las últimas pólizas de seguro contratadas por la Generalitat no cubren de-
terminados riesgos es irrelevante a este respecto. Como recordaba la STC 11/2002, 
de 27 de enero, FJ 6, «lo que aquí debe importar no es tanto la causa de las cir-
cunstancias que justifican la legislación de urgencia cuanto el hecho de que tales 
circunstancias efectivamente concurran».

Sí que son relevantes, sin embargo, las razones por las que ha de acudirse a la 
norma de urgencia. Pero esas razones fueron explicitadas tanto en la exposición de 
motivos de la norma impugnada –que alude, no solo al hecho de que determinados 
riesgos no se encuentran cubiertos por las pólizas suscritas por la Generalitat, sino 
también a la brevedad de los plazos para afianzar cantidades en determinados su-
puestos– como durante el debate parlamentario de convalidación.

Más concretamente, la exposición de motivos alude a esa brevedad de los plazos 
en relación con las actuaciones previas n.º 80/19 seguidas por el Tribunal de Cuen-
tas, cuya delegada instructora, como es notorio, había dictado una providencia, el 
30 de junio de 2021, requiriendo a distintas personas incluidas en el ámbito subje-
tivo del Decreto-ley 15/2021 para que «reintegraran, depositaran o afianzaran, en 
cualquiera de las formas legalmente admitidas y en el plazo de quince días hábiles, 
el importe que a cada uno de ellos se le reclamaba a título de responsable contable, 
bajo apercibimiento, en caso de no atender dicho requerimiento, de proceder al em-
bargo de sus bienes». De ello da cuenta el Auto de la Sala de Justicia del Tribunal de 
Cuentas 29/2021, de 14 de octubre, que resolvió un recurso interpuesto al amparo 
del artículo 48.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas en el marco de dichas actuaciones previas (documento núm. 2)

Conforme a la STC 156/2021, de 16 de septiembre, FJ 5, en el análisis de la con-
currencia de la extraordinaria y urgente necesidad «han de tenerse en cuenta las cir-
cunstancias que rodearon la adopción de la norma impugnada, comenzando por los 
motivos hechos explícitos por el Gobierno, tanto en el momento de la aprobación del 
propio instrumento normativo como en el debate posterior de convalidación». Pues 
bien, a partir de la lectura del debate parlamentario de convalidación en el Diario 
de Sesiones resulta claro que las razones por las que se decidió acudir a la norma de 
urgencia no solo estaban explicitadas en la exposición de motivos en la norma, sino 
que fueron uno de los principales elementos en torno a los que giró el debate parla-
mentario de convalidación.

De hecho, la propia parte recurrente, para discutir que las circunstancias a las que 
se refiere la exposición de motivos puedan ser calificadas de imprevisibles o excep-
cionales, alega que dos años antes de la aprobación del Decreto-ley 15/2021 se ha-
bían llevado a cabo ya una primera liquidación provisional en el marco de las actua-
ciones previas n.º 80/19, lo que da perfecta cuenta de su conocimiento de las razones 
aducidas por el Gobierno para acudir a la norma de urgencia.

En estas circunstancias, resulta difícilmente sostenible afirmar que no se expli-
citó el motivo por el que había de acudirse a la norma de urgencia. Por ello, cabe 
concluir que los motivos tenidos en cuenta por el Gobierno para la aprobación del 
Decreto-ley 15/2021 se encuentran suficientemente explicitados.

Por lo demás, resulta claro, de conformidad con la STC 134/2021, de 24 de junio, 
FJ 3, que las justificaciones expuestas por el Gobierno se refieren a la totalidad de 
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preceptos impugnados, que son todos los del Decreto-ley, por lo que debemos ana-
lizar los restantes argumentos de la parte recurrente relativos a la concurrencia del 
presupuesto habilitante en el caso concreto.

b) Los motivos invocados por el Gobierno son susceptibles de ser considerados 
como una situación de extraordinaria y urgente necesidad

Como hemos indicado anteriormente, y conviene recordar ahora, la reciente STC 
111/2021, de 13 de mayo, FJ 4, recordaba que el control de constitucionalidad del 
presupuesto habilitante del decreto-ley es un control jurisdiccional externo «en el 
sentido de que se debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportuni-
dad que corresponde al Gobierno». Como añadía la reciente STC 156/2021, de 16 
de septiembre, FJ 5, al llevar a cabo ese control, el Tribunal Constitucional debe 
respetar «en todo caso el margen de discrecionalidad política que hemos reiterado 
que corresponde al Gobierno en su apreciación del requisito del presupuesto habi-
litante».

Como hemos visto, arguye la parte recurrente que las circunstancias a las que se 
refiere la exposición de motivos no serían ni imprevisibles ni excepcionales, puesto 
que «en las actuaciones previas 80/19 se habían emitido ya liquidaciones provisio-
nales en el año 2019». Y concluye: «Por lo tanto, pudo atenderse a la situación a 
través de la normativa ordinaria».

Esta alegación debe ser igualmente desestimada.
Como recordaba la STC 16/2021, de 28 de enero, FJ 3, «la valoración de la ex-

traordinaria y urgente necesidad de una medida puede ser independiente de su impre-
visibilidad e, incluso, de que tenga su origen en la previa inactividad del propio Go-
bierno siempre que concurra efectivamente la excepcionalidad de la situación».

Con la alegación de que pudo atenderse a la situación a través de la normativa 
ordinaria, se refiere la parte recurrente a la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal según la cual, como indicaba la STC 70/2016, de 14 de abril, FJ 7, «aun cuan-
do hemos descartado también que la utilización por el Gobierno de su potestad 
legislativa extraordinaria deba circunscribirse a situaciones de fuerza mayor o de 
emergencia, es lo cierto que hemos exigido la concurrencia de ciertas notas de ex-
cepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad que determinen la necesidad 
de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la 
tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o 
por el de urgencia».

Pues bien, una vez aceptada la providencia de la delegada instructora de 30 de 
junio de 2021 requiriendo a distintas personas incluidas en el ámbito subjetivo defi-
nido en el artículo 2 del Decreto-ley 15/2021 para que «reintegraran, depositaran o 
afianzaran, en cualquiera de las formas legalmente admitidas y en el plazo de quin-
ce días hábiles, el importe que a cada uno de ellos se le reclamaba a título de res-
ponsable contable, bajo apercibimiento, en caso de no atender dicho requerimiento, 
de proceder al embargo de sus bienes», la acción normativa inmediata que, a juicio 
del Gobierno, y posteriormente del Parlamento de Cataluña, requería dicha situa-
ción, no habría podido ser solventada mediante el procedimiento legislativo común 
(artículos 114 a 126 del Reglamento del Parlamento de Cataluña), y ni siquiera me-
diante el procedimiento de urgencia (artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Cataluña).

A estos efectos, resulta preciso recordar que el artículo 16.1.b) de la Ley 2/2009, 
de 12 de febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias, establece que dicho Conse-
jo dictamina sobre «la adecuación al Estatuto y a la Constitución de los proyectos y 
proposiciones de ley sometidos a la aprobación del Parlamento, incluidos aquellos 
tramitados en lectura única», y que para solicitar dicho dictamen están legitimados, 
de acuerdo con el artículo 23.b) de la misma Ley 2/2009, «dos grupos parlamen-
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tarios, una décima parte de los diputados y el Gobierno», como de hecho hicieron, 
también, en relación con el Decreto-ley 2/2021.

En la medida que el plazo para emitir el dictamen es de un mes (artículo 26.3 de 
la Ley 2/2009); que el procedimiento legislativo queda suspendido, reanudándose 
solo cuando el Consejo de Garantías Estatutarias emite el dictamen, o si en el plazo 
de un mes el Consejo no ha remitido el dictamen a la Mesa del Parlamento (artículo 
26.4 de la Ley 2/2009); y que no se prevé un plazo distinto para cuando la Mesa del 
Parlamento acuerde la tramitación de la iniciativa legislativa por el procedimiento 
de urgencia; y teniendo en cuenta, además, que la delegada instructora de las ac-
tuaciones previas n.º 80/19 ante Tribunal de Cuentas había concedido un plazo de 
quince días hábiles para el reintegro, el depósito o el afianzamiento del importe a 
cada una de las personas afectadas por las actuaciones previas n.º 80/19 e incluidas 
en el ámbito subjetivo de aplicación del Decreto-ley 2/2021, parece claro que la tra-
mitación como proyecto de ley habría impedido su adopción ante del transcurso del 
plazo de quince días hábiles concedido por la delegada instructora del Tribunal de 
Cuentas.

En este sentido, no parece ocioso recordar que, como ha señalado la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional, a partir de la STC 114/2017, de 17 de octubre, 
FJ 6, «la solicitud de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias es, para los 
grupos y diputados legitimados por la Ley al efecto, una garantía que trae causa del 
propio Estatuto de Autonomía de Cataluña y que se incardina como tal facultad, 
por previsión de la Ley 2/2009 y del Reglamento del Parlamento de Cataluña, en el 
curso del procedimiento legislativo. En tanto que garantía en favor de la regulari-
dad constitucional de las iniciativas legislativas y facultad también de los diputados 
y grupos legitimados al efecto, la posibilidad de pedir dicho dictamen no puede ser 
suprimida por la Cámara sin merma de la integridad del propio procedimiento le-
gislativo y a la vez de los derechos de los representantes a ejercer esta concreta fa-
cultad que la ley les confiere y que se incorpora a su estatus jurídico-constitucional 
(art. 23.2 CE)».

De hecho, ni siquiera la tramitación por el procedimiento de lectura única (ar-
tículo 138 del Reglamento del Parlamento) de un eventual proyecto de ley hubiera 
posibilitado que el Parlamento de Cataluña lo pudiera aprobar antes del transcurso 
del plazo de quince días hábiles concedido por la delegada instructora del Tribunal 
de Cuentas.

Y ello, pues, aun cuando en el caso del procedimiento de lectura única el plazo 
para que el Consejo de Garantías Estatutarias emita su dictamen es de siete días 
hábiles (artículo 26 bis.4 de la Ley 2/2009, en relación con su disposición adicional 
primera), a ellos esos siete días resulta preciso sumar los dos días hábiles para so-
licitar el dictamen por parte de los sujetos legitimados (artículo 26 bis.1 de la Ley 
2/2009), así como el plazo para presentar enmiendas, que no puede quedar excluido 
en el procedimiento de lectura única, como ha concluido la STC 139/2017, de 29 de 
noviembre.

Antes de todo ello, el artículo 36 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la 
presidencia de la Generalitat y del Gobierno, somete la iniciativa legislativa del Go-
bierno a una serie de trámites que hace todavía más difícilmente imaginable que una 
eventual iniciativa legislativa del Gobierno en ese sentido hubiera podido entrar en 
vigor antes del transcurso del plazo de quince días hábiles de referencia conferido 
por la delegada instructora del Tribunal de Cuentas.

En este sentido, resulta relevante recordar, además, que la delegada instructora 
del Tribunal de Cuentas rechazó ampliar el plazo para el depósito o afianzamiento 
(documento núm. 3).

A la vista de lo anterior, resulta difícilmente imaginable la posibilidad de apro-
bar una iniciativa legislativa del Gobierno en tan corto período de tiempo. Y ello, 
sin contar el tiempo necesario para el otorgamiento, en su caso, de las garantías co-
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rrespondientes por parte de la entidad financiera y de la entidad gestora del Fondo 
Complementario de Riesgos de la Generalitat.

En definitiva, en estas circunstancias, no parece irrazonable que, aceptada la si-
tuación de extraordinaria y urgente, cuyo juicio compete al Gobierno y al Parlamen-
to de Cataluña, se recurriera al decreto-ley para la creación del denominado Fondo 
Complementario de Riesgos de la Generalitat.

c) Conexión de sentido o relación de adecuación
Finalmente, la jurisprudencia exige, para que se entienda verificado el presu-

puesto habilitante, que concurra una conexión de sentido o relación de adecuación 
entre la situación de extraordinaria y urgente necesidad apreciada y las medidas 
adoptadas.

La parte recurrente no cuestiona que exista esa conexión de sentido entre los mo-
tivos argüidos por el Gobierno y las medidas adoptadas. Por ello, parece claro que, 
independientemente del juicio político o técnico que puedan merecer las medidas 
concretamente adoptadas, existe una verdadera conexión de sentido entre, por un 
lado, la situación de extraordinaria y urgente necesidad apreciada por el Gobierno 
–en un juicio político asumido por el Parlamento en el momento de la convalida-
ción–, y, por otro, las medidas concretamente adoptadas.

2. La extensión del ámbito subjetivo de la norma a las personas que en cada mo-
mento tengan la condición de miembros del Gobierno no excede los límites materia-
les de los decretos-leyes

En el único motivo de inconstitucionalidad que la parte recurrente no dirige con-
tra el conjunto de la norma impugnada, los parlamentarios recurrentes alegan que el 
artículo 2 del Decreto-ley 15/2021, en cuanto incluye dentro de su ámbito subjetivo a 
«las personas que tengan o hayan tenido la condición [...] de altos cargos y de miem-
bros del Gobierno de la Generalitat» habría vulnerado el límite material establecido 
en el artículo 64.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, según el cual «no pueden 
ser objeto de Decreto-ley [...] las materias objeto de leyes de desarrollo básico».

Razona la parte recurrente que, en la medida que el artículo 62.2 del Estatuto 
define como ley de desarrollo básico del Estatuto la prevista en el artículo 68.3 del 
Estatuto, que establece que «una ley debe regular la organización, el funcionamien-
to y las atribuciones del Gobierno», el decreto-ley impugnado habría excedido este 
límite material, por cuanto, a su juicio, la norma afectaría «al estatuto de los miem-
bros del Gobierno».

En primer lugar, cumple señalar que nada razona el recurso de inconstitucionali-
dad sobre las razones por las que, a su juicio, la inclusión en el ámbito subjetivo del 
Decreto-ley 15/2021 de las personas que tengan o hayan tenido la condición de altos 
cargos, distintos de los miembros del Gobierno, podría vulnerar el artículo 64.1 del 
Estatuto. Por ello, procede desestimar, a limine, esta alegación en cuanto se refiere 
a los altos cargos distintos de los miembros del Gobierno de la Generalitat. Nada se 
razona en el recurso, tampoco, acerca de las razones por las que la extensión de su 
ámbito subjetivo a las personas que, habiendo tenido en el pasado la condición de 
miembros del Gobierno, no la tengan en la actualidad, podría vulnerar el artículo 
64.1 del Estatuto de Autonomía.

En lo que se refiere estrictamente a la inclusión dentro del ámbito subjetivo del 
Decreto-ley de quienes tengan, en cada momento, la condición de miembros del Go-
bierno, la extensión que la parte recurrente pretende atribuir a la reserva de ley de 
desarrollo básico del Estatuto que establece el artículo 62.2 del Estatuto, en relación 
con su artículo 68.3 del Estatuto, resulta exorbitante.

No parece que se pueda decir que el Decreto-ley 15/2021 regule ni la organi-
zación, ni el funcionamiento, ni las atribuciones del Gobierno, en los términos del 
artículo 68.3 del Estatuto. Aun cuando se pudiera considerar que, por incluir dentro 
de su ámbito subjetivo a las personas que tengan, en cada momento, la condición de 
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miembros del Gobierno –esto es, el presidente de la Generalitat y los consejeros–, el 
Decreto-ley 15/2021 afecta a «la organización, el funcionamiento y las atribuciones 
del Gobierno», parece claro que lo haría de manera tangencial y no nuclear.

En este sentido, cabe recordar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 
62.2 del Estatuto, con carácter general, «la aprobación, la modificación y la dero-
gación de dichas leyes requieren el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno 
del Parlamento en una votación final sobre el conjunto del texto».

Pues bien, salvo error u omisión, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
no se ha ocupado, hasta el momento, sobre la extensión que se deba dar a la reserva 
de ley de desarrollo básico del Estatuto que establece dicho precepto estatutario. Sin 
embargo, parece lógico traer a colación, por identidad de razón, la jurisprudencia 
sentada sobre el ámbito de la reserva de ley orgánica que establece el artículo 81.1 
de la Constitución.

Sobre esta cuestión, indicó la STC 160/1987, de 27 de octubre, FJ 2: «Nuestro 
constituyente, al configurar la denominada Ley Orgánica (art. 81 CE), lo ha hecho, 
y así lo ha interpretado este Tribunal Constitucional de modo restrictivo y excep-
cional en cuanto excepcional es también la exigencia de mayoría absoluta y no la 
simple para su votación y decisión parlamentaria. Ello supone que sólo habrán de 
revestir la forma de Ley Orgánica aquellas materias previstas de manera expresa 
por el constituyente, sin que el alcance de la interpretación pueda ser extensivo, al 
tiempo que, por lo mismo, dichas materias deberán recibir una interpretación res-
trictiva. Ese deslinde, aparte del hecho ya por la Constitución, podrá ser realizado 
por la propia Ley Orgánica, determinando cuáles son propias de su normativa y 
cuáles las dejadas a la Ley ordinaria, sin perjuicio de la última y definitiva interpre-
tación de este Tribunal».

Como también recordaba la STC 173/1998, de 23 de julio, FJ 7, el Tribunal Cons-
titucional «ha destacado, en primer lugar y de forma ininterrumpida desde la [...] 
STC 5/1981, la necesidad de aplicar un criterio estricto o ‘restrictivo’ para deter-
minar el alcance de la reserva y ello tanto en lo referente al término ‘desarrollar’, 
como a ‘la materia’ objeto de reserva».

Pues bien, ese mismo principio de interpretación restrictiva debe seguirse, mu-
tatis mutandis, respecto de las materias reservadas a las leyes de desarrollo básico 
del Estatuto. Por ello, aun cuando se considerase que la inclusión de quienes, en 
cada momento, tengan la condición de miembros del Gobierno en el ámbito subjeti-
vo del Decreto-ley 15/2021, pudiera afectar de algún modo al estatuto de los miem-
bros del Gobierno y, por ello, a «la organización, el funcionamiento y las atribu-
ciones del Gobierno», lo haría de forma indiscutiblemente tangencial o accesoria, 
y desde luego no nuclear.

En este sentido se ha pronunciado también el Consejo de Garantías Estatutarias 
de Cataluña en su Dictamen 1/2018, de 26 de abril, en que ha aludido a la naturaleza 
nuclear o no de una determinada medida en relación con las materias reservadas a 
la ley de desarrollo básico del Estatuto por su artículo 62.2 como criterio a utilizar 
para determinar si una determinada regulación se encuentra o no cubierta por dicho 
precepto.

En consecuencia, esta alegación debe ser también desestimada, por no vulnerar 
la inclusión dentro del ámbito subjetivo del Decreto-ley 15/2021, definido en su artí-
culo 2, de «las personas que tengan [...] la condición [...] de miembros del Gobierno 
de la Generalitat» lo dispuesto en el artículo 64.1 del Estatuto, en relación con lo 
dispuesto en sus artículos 62.2 y 68.3.
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III. Alegada vulneración del artículo 149.1.18 de la Constitución 
Española, en lo relativo a la competencia del Estado sobre las bases 
del régimen estatutario de los funcionarios
Ya desde el punto de vista competencial, sostiene igualmente la parte recurrente 

que, en la medida que, a su juicio, la cobertura de riesgos mediante el Fondo Com-
plementario de Riesgos de la Generalitat creado por el Decreto-ley 15/2021 no se 
podría inscribir en el derecho a la defensa jurídica y protección de la administra-
ción pública que, al personal al servicio de las administraciones públicas, reconoce 
el artículo 14.f) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la 
norma impugnada resultaría, también por ese motivo, mediatamente inconstitucio-
nal, infringiendo, así, el artículo 149.1.18 de la Constitución.

Como veremos enseguida, la cobertura de determinados riesgos por el Fondo 
Complementario de Riesgos de la Generalitat es susceptible de ser inscrita en el de-
recho del personal al servicio de las administraciones públicas a la defensa jurídica 
y protección de la administración pública.

Antes, sin embargo, resulta importante subrayar que los parlamentarios recu-
rrentes parten de un entendimiento completamente erróneo de la distribución de 
competencias que se deriva del artículo 149.1.18 de la Constitución y del artículo 
136 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en particular, en lo relativo al régimen 
estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas.

Ciertamente, es jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional, desde 
la STC 99/1987, de 11 de junio, FJ 3, que, si bien los contornos del concepto cons-
titucional «estatuto de los funcionarios» que emplean los artículos 103.3 y 149.1.18 
de la Constitución «no pueden definirse en abstracto y a priori», ha de entenderse 
comprendido en él «la normación relativa [...] a los derechos y deberes y responsa-
bilidad de los funcionarios [...]».

Ahora bien, según parece ser la interpretación de la parte recurrente, el hecho 
de que el Estado sea, como efectivamente ha señalado la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional, competente para regular los derechos y deberes del personal al 
servicio de las administraciones públicas, impediría que la Generalitat ampliara, sin 
contradecir la normativa básica, el elenco de derechos reconocidos al personal a su 
servicio. De este modo, resultaría inconstitucional cualquier derecho reconocido al 
personal al servicio de la Generalitat que no pudiera ser reconducido a alguno de los 
derechos expresamente reconocidos por la normativa básica estatal, que, de algún 
modo, habría agotado la normativa en la materia mediante un elenco cerrado de de-
rechos reconocidos al personal al servicio de las administraciones públicas.

Pues bien, la interpretación del artículo 149.1.18 de la Constitución que propone 
la parte recurrente implicaría lo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
en la STC 13/1989, de 26 de enero, FJ 3, calificó como «una aplicación extensiva y 
más aún, excesiva, de lo básico» que conllevaría «una ruptura del equilibrio compe-
tencial que la Constitución ha querido establecer en esta materia».

Es más: la lectura del artículo 14.q) del Estatuto Básico del Empleado Público, 
que concluye la enumeración de derechos individuales de los empleados públicos re-
conociendo a estos «los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico» 
pone de manifiesto que el del artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público 
no es un elenco cerrado de derechos, como pretende la parte recurrente, de modo 
que las Comunidades Autónomas, en ejercicio legítimo de sus propias competen-
cias, pueden ampliar esos derechos, siempre que no contradigan las normas impera-
tivas establecidas por la legislación básica estatal.

Alcanzada esta primera conclusión, el resto de argumentos acerca de si el Decre-
to-ley 15/2021 se puede inscribir o no en el derecho a la defensa jurídica y a la pro-
tección de las administraciones públicas que enuncia el artículo 14.f) del Estatuto 
Básico del Empleado Público resulta inoperante. La parte recurrente no invoca dis-
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posición alguna dictada por el Estado en el ejercicio de la competencia básica que, 
sobre el régimen estatutario de los funcionarios, le reconoce el artículo 149.1.18 de 
la Constitución, que prohíba a la Generalitat crear una cobertura de este tipo para 
sus empleados públicos, o con la que dicha creación incurra en contradicción.

Tampoco opone la parte recurrente ninguna norma básica estatal que permita 
decir que la extensión del ámbito subjetivo del Decreto-ley 15/2021 a los altos car-
gos al servicio de la Generalitat sea contraria al artículo 149.1.18. De hecho, como 
recuerda el Consejo de Garantías Estatutarias en su Dictamen 2/2021, de 29 de julio 
(documento núm. 4), esa extensión se produjo ya parcialmente, en lo que respecta 
al sistema de cobertura de responsabilidad mediante seguros de responsabilidad ci-
vil, mediante el artículo 63 de la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, 
financieras y administrativas.

Por ello, la alegada vulneración de dicho precepto constitucional (que solo puede 
ser mediata) debe ser desestimada.

Sea como fuere, como también ha señalado el Dictamen 2/2021 del Consejo de 
Garantías Estatutarias de Cataluña, parece claro que el Fondo Complementario de 
Riesgos de la Generalitat se inscribe normalmente en el derecho a la defensa jurídi-
ca y a la protección de la administración pública al que se refiere el artículo 14.f) del 
Estatuto Básico del Empleado Público, y también el artículo 93 del Decreto legisla-
tivo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un texto úni-
co de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia 
de función pública. Al respecto, ha indicado el Consejo de Garantías Estatutarias: 

«[...] Es el derecho de los servidores públicos a recibir la protección de la Ad-
ministración pública en el ejercicio de su cargo, que, tal como reconoce la expo-
sición de motivos del Decreto-ley, está presente en la legislación básica estatal 
(art. 14.f EBEP) y en la normativa catalana (art. 93 DL 1/1997 y disp. ad. vigé-
sima primera, apdo. 2.7 Ley 2/2014, en la nueva redacción que le da el art. 63 
Ley 3/2015) lo que permite fundamentar adecuadamente, junto con el abanico de 
competencias de la Generalitat en varios ámbitos de la Administración pública 
(arts. 136, 150 y 159.1 y .2 EAC), la regulación llevada a cabo por el Decreto-ley 
15/2021. Resulta razonable y legítimo que dicho derecho de protección, por iden-
tidad de razón, se extienda también a los altos cargos y a los cargos electos, por 
cuanto son servidores públicos que actúan en nombre del interés general. Esta 
protección es, además, necesaria para que puedan ejercer sus funciones sin in-
terferencias y ejecutar las políticas públicas que derivan de las competencias 
constitucional y estatutariamente asumidas por la Generalitat».

En consecuencia, también las alegaciones de los parlamentarios recurrentes en 
relación con esta cuestión deben ser desestimadas.

IV. Alegada vulneración del artículo 149.1.6 de la Constitución, en lo que 
respecta a la competencia del Estado sobre la legislación procesal, sin 
perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven 
de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades 
Autónomas
Todavía desde el punto de vista competencial, sostiene la parte recurrente que el 

Decreto-ley 15/2021 vulneraría el artículo 149.1.6 de la Constitución, que establece 
que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación procesal, sin perjuicio 
de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades 
del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. Lo argumenta sobre la base 
de que, a su juicio, el decreto-ley impugnado crearía una especialidad procesal no 
amparada en las particularidades del derecho sustantivo de Cataluña.

La alegación carece de cualquier tipo de sustento.
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El establecimiento de un Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat 
para el personal al servicio de la Administración de la Generalitat no constituye le-
gislación procesal.

En la medida que la alegación se entienda circunscrita exclusivamente al artículo 
5.1 del Decreto-ley 15/2021, el recurso de inconstitucionalidad parte de un error de 
concepto (que se repite en relación con la alegada vulneración del artículo 117 de la 
Constitución, sobre la que después volveremos), basado en la errónea interpretación 
de que el artículo 5.1 del Decreto-ley 15/2021 vendría a regular, de algún modo, la 
ejecución de las sentencias judiciales firmes que hubieran podido declarar la respon-
sabilidad contable o la responsabilidad civil derivada del delito de los servidores pú-
blicos que se integran en el ámbito subjetivo de aplicación definido por el artículo 2 
del Decreto-ley 15/2021.

Nada más lejos de la realidad.
La obligación de retorno a la que se refiere el artículo 5.1 del Decreto-ley 15/2021, 

lejos de regular la ejecución de las sentencias judiciales firmes, es una norma sobre 
la cobranza de las cantidades debidas a la hacienda de la Generalidad a que esta 
tenga derecho como consecuencia tanto del otorgamiento de un aval como del resar-
cimiento por la ejecución de dicho aval, que se inscribe naturalmente en el ámbito 
de las competencias de la Generalitat atribuidas por los artículos 150, 159 y 211 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, y que la Generalitat ha venido ejerciendo en 
esta materia hasta el momento sin ningún tipo de objeción.

Así lo hizo, recientemente, mediante el artículo 97.3 de la Ley 5/2020, de 29 
de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de 
creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, que 
añadió un nuevo apartado al artículo 60 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de di-
ciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña, del siguiente tenor: 

«Las cantidades debidas a la hacienda de la Generalidad a que esta tenga 
derecho como consecuencia tanto del otorgamiento de un aval como del resarci-
miento por su ejecución tienen la consideración de ingresos de derecho público 
y puede efectuarse su cobro de acuerdo con lo establecido por el artículo 13».

Así, se puede apreciar que el artículo 5.1 del Decreto-ley 15/2021 es parcialmen-
te reiterativo de lo que ya establecía, sobre esta cuestión, el artículo 60.5 del Decreto 
legislativo 3/2002, en la redacción dada por la Ley 5/2020, de 29 de abril, a la que 
acabamos de hacer referencia

Asimismo, resulta relevante recordar que la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, no ha regulado el régimen jurídico de los derechos de na-
turaleza pública de todas las administraciones públicas, sino únicamente los de la 
hacienda pública estatal. En concreto, la regulación estatal sobre la cobranza de can-
tidades como consecuencia tanto del otorgamiento de un aval como de su ejecución, 
que establece el artículo 116 bis de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, se refiere únicamente a los avales otorgados por la Administración 
General del Estado, de modo que las reglas que pueda establecer la Generalitat en 
esta materia no están sujetas a las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviem-
bre, General Presupuestaria, sin perjuicio de que esta pueda actuar, cuando proceda, 
como legislación supletoria, de conformidad con lo que establece el artículo 149.3 
de la Constitución.

El hecho de que el artículo 5.1 del Decreto-ley 15/2021 haga depender el naci-
miento de la obligación de retorno de la existencia de un pronunciamiento judicial 
firme no significa que el artículo 5.1 del Decreto-ley 15/2021 constituya una norma 
sobre la ejecución de dichas sentencias judiciales firmes, ejecución que únicamente 
podrá tener lugar por los cauces previstos en la legislación procesal que en cada caso 
resulte aplicable. El decreto-ley hace depender la generación del crédito de derecho 
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público de la existencia de una sentencia judicial firme pues la inexistencia de una 
resolución judicial firme es presupuesto de la cobertura de riesgos que establece el 
Fondo Complementario de Riesgos. Pero ello no quiere decir que la generación de 
ese crédito de derecho público sea legislación procesal.

Pues bien, esto habría de ser suficiente para desestimar dicha alegación.
En cualquier caso, cabe añadir que el Decreto-ley 15/2021 no opera modificación 

alguna de lo dispuesto en los artículos 589 y 591 de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Tampoco de lo dispuesto en el artículo 47.1.f) de la Ley de Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas, ni interfiere en modo alguno en la competencia exclusiva del Es-
tado ex artículo 149.1.6 de la Constitución.

Como se ha señalado anteriormente, la norma impugnada se limita, por un lado, 
a concretar la defensa jurídica y la protección de las personas incluidas en su ámbito 
de aplicación, concretando lo que establecen el artículo 14.f) del Estatuto Básico del 
Empleado Público y el artículo 93 del Decreto legislativo 1/1997, mediante el Fondo 
Complementario de Riesgos de la Generalitat; y por otro, a regular la cobranza de 
las cantidades debidas a la Generalitat a que esta tenga derecho como consecuencia 
tanto del otorgamiento de un aval otorgado por la entidad gestora del Fondo Com-
plementario de Riesgos, como del resarcimiento por su ejecución, una vez han des-
aparecen las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento de conformidad con 
el Decreto-ley 15/2021.

Desde luego, contrariamente a lo que sostiene la parte recurrente, no afecta el 
decreto-ley, ni introduce matización alguna, en particular en su artículo 5.1 del De-
creto-ley, en relación con la «definición procesal de firmeza», que no es otra que la 
que establece el artículo 245.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, como también lo hacen el artículo 207.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y el artículo 141 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tampoco afecta el decreto-ley al tiempo en que las resoluciones judiciales son 
ejecutables. Sobre ello no se introduce tampoco matización alguna. La ejecución, 
provisional y definitiva, de las sentencias penales, en lo relativo a la responsabilidad 
civil derivada del delito, se encuentra regulada por el Libro VII de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, mientras que la ejecución de las sentencias del Tribunal de 
Cuentas, en lo relativo a la responsabilidad contable, se rige por el Capítulo XII del 
Título V de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuen-
tas, y, en cuanto el artículo 85.1 de esta Ley remite a «la forma establecida para el 
proceso civil», por la Ley de Enjuiciamiento Civil. En lo que respecta al Tribunal de 
Cuentas, parece claro que corresponderá a este, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 85.2, determinar si se ha podido obtener el reintegro total de las respon-
sabilidades decretadas.

Sin perjuicio de que volveremos sobre esta cuestión en el ámbito de la alegada 
vulneración del artículo 9.3 de la Constitución, en relación con lo dispuesto en los 
artículos 31.2 y 103.1 de la Constitución, conviene aclarar, además, que el inciso 
«si procede, se hayan agotado todas las vías de impugnación judiciales y jurisdic-
cionales, estatales e internacionales» debe ser interpretado, también, en el mismo 
sentido: en modo alguno regula el artículo 5.1 del Decreto-ley 15/2021 el tiempo en 
que deben ser ejecutadas las sentencias judiciales firmes. Dicho precepto se refiere, 
exclusivamente, a la cobranza de cantidades como consecuencia tanto del otorga-
miento de un aval por la entidad gestora del Fondo Complementario de Riesgos de 
la Generalitat, como de la ejecución de dicho aval, cuestión que, como hemos dicho, 
se inscribe plenamente en el ámbito de las competencias que atribuye a la Genera-
litat los artículos 150, 159 y 211 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y es com-
pletamente ajena a la legislación procesal aplicable.
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V. Alegada vulneración de los artículos 117.3, 118 y 136 de la 
Constitución
El establecimiento por la Generalitat de un mecanismo como el Fondo Com-

plementario de Riesgos no supone, como hemos visto, legislación procesal, en los 
términos previstos en el artículo 149.1.6 de la Constitución. Tampoco lo constituye 
el artículo 5.1 del Decreto-ley 15/2021, que como hemos afirmado reiteradamente, 
nada regula sobre la ejecución de las resoluciones judiciales, sino sobre la cobranza 
de cantidades como consecuencia tanto del otorgamiento de un aval por la entidad 
gestora del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat, como de la ejecu-
ción de dicho aval, lo que se inscribe en las competencias atribuidas a la Generalitat 
por los artículos 150, 159 y 211 del Estatuto de Autonomía, y es una materia sobre 
la que ya había venido legislando la Generalitat.

Por las mismas razones, parece claro que ni la emisión de un contraaval por parte 
de la Generalitat (artículo 4.7), ni tampoco el otorgamiento de una garantía median-
te cualquier medio admitido en Derecho (disposición transitoria, apartado segundo), 
puede vulnerar tampoco en modo alguno, en el plano sustantivo, ni el principio de 
separación de poderes, ni la exclusividad de la potestad jurisdiccional que establece 
el artículo 117 de la Constitución. Tampoco se puede compartir que la emisión de un 
contraaval o el otorgamiento de una garantía mediante cualquier medio admitido en 
Derecho puedan afectar, ni siquiera indirectamente, a la jurisdicción del Tribunal de 
Cuentas, ni, en consecuencia, al artículo 136 de la Constitución.

En este sentido, parece claro que el otorgamiento de la garantía lo es sin per-
juicio de las competencias que competen a las autoridades judiciales en cada caso 
competentes para determinar la suficiencia de la garantía prestada por las personas 
afectadas.

Por las mismas razones, tampoco se produce la alegada vulneración del artículo 
118 de la Constitución. De hecho, las referencias en el Decreto-ley 15/2021 al obli-
gado cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes son continuas: 

– El artículo 1.1 establece que mediante el Fondo Complementario de Riesgos 
solo se puede hacer frente a las obligaciones legales con relación a riesgos no cubier-
tos por las pólizas de seguros de responsabilidad civil en lo que respecta a «resolu-
ciones o actos administrativos o judiciales en procedimientos administrativos o judi-
ciales que no hayan concluido con resolución firme».

– El artículo 3 se refiere a que los riesgos objeto de cobertura por el Fondo serán 
los que sufran las personas incluidas en el ámbito subjetivo de esta Ley y que queden 
excluidos de cobertura a cargo de las pólizas de seguros con el fin de cubrir las obliga-
ciones que le corresponda directamente asumir «mientras no recaiga sentencia firme».

– El artículo 4.1.a) insiste en que es condición para solicitar la cobertura que no 
exista «una resolución judicial firme que declare ilícitas las actuaciones realizadas».

– El artículo 5.1 añade que «en caso de que llegara a existir pronunciamiento ju-
dicial firme» se generará un crédito de derecho público de devolución por parte de los 
beneficiarios de los importes garantizados, así como de los intereses y de los gastos 
que se hayan generado en razón de las garantías efectuadas con cargo en el Fondo.

– E incluso el anexo, que establece el modelo de solicitud a presentar a la entidad 
gestora del Fondo, establece un compromiso explícito de devolución de los importes 
garantizados, así como de los gastos e intereses correspondientes a esta cantidad.

En estas condiciones, no se puede afirmar que la norma impugnada vulnere el 
artículo 118 de la Constitución, que establece el obligado cumplimiento de las sen-
tencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales. Como ya hemos dicho 
anteriormente, la ejecución de las resoluciones judiciales, firmes o no, se rige por lo 
establecido por la legislación procesal aplicable en cada caso, y no por lo previsto en 
el Decreto-ley 15/2021, que no establece, ni lo pretende, especialidad alguna en ma-
teria procesal, y ni siquiera regula la ejecución de resolución judicial alguna.
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Como también se ha dicho ya, el hecho de que el artículo 5.1 del Decreto-ley 
15/2021 haga depender el nacimiento de la obligación de retorno de la existencia de 
un pronunciamiento judicial firme no significa que el artículo 5.1 del Decreto-ley 
15/2021 constituya una norma sobre la ejecución de dichas sentencias judiciales, 
que, repetimos, se habrá de realizar por los cauces previstos en la legislación proce-
sal que en cada caso resulte aplicable. Dicho precepto legal hace depender la gene-
ración del crédito de derecho público de la existencia de una sentencia judicial firme 
pues la inexistencia de una resolución judicial firme es, justamente, el presupuesto 
de la cobertura de riesgos que establece el Fondo Complementario de Riesgos.

En consecuencia, esta alegación de la parte recurrente debe ser también desesti-
mada.

VI. Alegada vulneración del artículo 9.3, en relación con los artículos 
31.2 y 103.1 de la Constitución

1. El decreto-ley impugnado no tiene la naturaleza de ley singular
Además de calificar la norma impugnada de arbitraria, sostiene la parte recurren-

te, en el plano sustantivo, que el decreto-ley impugnado sería una ley singular.
Sobre este tipo de leyes, conviene comenzar subrayando que es jurisprudencia 

reiterada del Tribunal Constitucional, como recordaba la STC 148/2020, de 22 de 
octubre, que «las leyes singulares no son, por este mero hecho, inconstitucionales, 
si bien al no constituir un ejercicio normal de la potestad legislativa, están sujetas a 
una serie de límites contenidos en la propia Constitución».

Como recordaba recientemente la STC 148/2020, de 22 de octubre, FJ 5, la juris-
prudencia ha identificado tres tipos de leyes singulares: «i) un primer tipo de ley sin-
gular es la ley autoaplicativa, término este que hace alusión a las leyes que contienen 
una actividad típicamente ejecutiva, de aplicación de la norma al caso concreto, como 
era el supuesto analizado en la STC 129/2013, de 4 de junio; ii) en segundo lugar, una 
ley también puede calificarse de estructura singular, en atención a los destinatarios a 
los que va dirigida, caso de la norma examinada en la STC 166/1986, de 19 de diciem-
bre; y iii) finalmente, pertenecen asimismo a este género, aquellas dictadas en aten-
ción a un supuesto de hecho concreto y singular, que agotan su contenido y eficacia 
en la adopción y ejecución de la medida tomada por el legislador ante ese supuesto de 
hecho, aislado en la ley singular y no comunicable a ningún otro, categoría en la que 
se encuadró, por ejemplo, el supuesto de la STC 203/2013, de 5 de diciembre».

Desde otra perspectiva, la STC 159/2021, de 16 de septiembre, FJ 3, distinguía 
entre leyes singulares autoaplicativas y no autoaplicativas: «(i) por una parte las le-
yes no autoaplicativas, que a su vez se distinguen en las de destinatario único o de 
estructura singular en atención a los destinatarios a los que va dirigida; y las dicta-
das en atención a un supuesto de hecho concreto, esto es, a una situación singular o 
excepcional; (ii) y por otra, las leyes autoaplicativas».

En cualquier caso, como también ha señalado la STC 148/2020, de 22 de octu-
bre, FJ 5, «cuando la ley o disposición de rango legal objeto del proceso es califi-
cada como ‘ley singular’ por alguna de las partes, antes que nada debe examinarse 
su naturaleza, pues una vez determinada esta, estaremos en condiciones de pronun-
ciarnos sobre las vulneraciones que se le reprochan».

Por ello, deberemos analizar, en primer término, si nos hallamos ante una ley 
singular, pues solo en ese caso deberíamos analizar si la norma impugnada resulta 
conforme al cánon de constitucionalidad establecido para este tipo de leyes.

Puesto que parece claro que no nos hallamos ante una norma autoaplicativa –ni 
siquiera la parte recurrente afirma que lo sea–, deberemos centrarnos en determinar 
si nos hallamos ante una ley singular no autoaplicativa.

Pues bien, parece claro que el Decreto-ley 15/2021 no es una ley de destinatario 
único. Como recordaba el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña en su Dic-
tamen 2/2021, de 29 de julio, «no es una norma de destinatario único con un ámbito 
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de aplicación constituido por uno o varios sujetos o entidades específicamente de-
terminados. Tal como se desprende de la exposición de motivos, del conjunto de la 
disposición y, más concretamente, de los artículos 1, 2 y 3, el Decreto-ley 15/2021 
tiene una vocación de alcance general, de permanencia en el ordenamiento y de 
multiplicidad de aplicaciones, ya que, sin ninguna especificación personal o tempo-
ral, incluye en su ámbito subjetivo de aplicación a las personas que tengan o hayan 
tenido la condición de personal al servicio de la Administración de la Generalitat, 
altos cargos y miembros del Gobierno de la Generalitat por actuaciones en el ejer-
cicio de su cargo que puedan requerir la protección del Fondo para hacer frente a 
obligaciones de responsabilidad civil, patrimonial y contable».

Quedaría por determinar, en consecuencia, si nos hallamos ante una norma dic-
tada en atención a un supuesto de hecho concreto y singular, que agote su contenido 
y eficacia en la adopción y ejecución de la medida tomada por el legislador ante ese 
supuesto de hecho, aislado en la ley singular y no comunicable a ningún otro.

Sobre este particular, incurre en contradicción la parte recurrente, pues, por un 
lado, sostiene que «el Decreto-ley es una ley singular, ya que el único supuesto al 
que será aplicable –no cubierto por la póliza de seguro de responsabilidad civil y 
patrimonial– es el derivado de la obligación de prestar garantía provisional ante el 
Tribunal de Cuentas en las actuaciones previas 80/2019», para, tan solo unos pá-
rrafos después, afirmar que «el Decreto-ley sería potencialmente aplicable también 
a los procesos penales en los que se exigiera responsabilidad civil a altos cargos o 
empleados públicos».

Es, así, la propia parte recurrente la que, de este modo, desvirtúa sus propias ale-
gaciones sobre el alegado carácter singular de la norma impugnada. Por ello, cabría 
concluir aquí las alegaciones sobre este motivo de inconstitucionalidad.

En cualquier caso, tampoco desde este punto de vista se puede decir que el de-
creto-ley impugnado sea una ley singular. En efecto, como también señalaba el Con-
sejo de Garantías Estatutarias de Cataluña en su Dictamen 2/2021, de 29 de julio, 
«estrictamente, no agota su contenido ni su eficacia con la adopción y ejecución de 
la medida legislativa adoptada para resolver un supuesto de hecho aislado en la ley 
y no extensible a ningún otro». Y añadía, en este sentido: «Debe tenerse presente el 
supuesto que da lugar a la activación del Decreto-ley 15/2021 como elemento de jus-
tificación del presupuesto habilitante [...] y no confundirlo con el presunto carácter 
singular de la regulación dispositiva que la norma establece en su conjunto. Esta úl-
tima, como acabamos de señalar, tiene un ámbito de aplicación general y una voca-
ción de permanencia en el ordenamiento jurídico, que supera con creces el supuesto 
formal concreto que ampara recurrir a la figura del decreto-ley».

Las alegaciones de la parte recurrente a la vista de la póliza de seguro de respon-
sabilidad patrimonial y civil contratada por la Generalitat no desvirtúan esa conclu-
sión en modo alguno. Sin ánimo alguno de exhaustividad, resulta relevante subrayar 
que la póliza de seguro contratada por la Generalitat tiene una vigencia estrictamen-
te temporal, a diferencia del decreto-ley, que, de conformidad con la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional, una vez convalidado, tiene una vigencia indefinida. 
También el ámbito temporal de la póliza de seguro es limitado. Es importante tener 
en cuenta, además, que la póliza de seguro puede ser rescindida por el asegurador 
en determinados supuestos, de conformidad con lo previsto en la Ley 50/1980, de 
8 de octubre, de Contrato de Seguro, como de hecho ha sucedido en el pasado con 
las pólizas suscritas por la Generalitat. Finalmente, los riesgos cubiertos por la póli-
za vigente no son estrictamente coincidentes con los del Fondo Complementario de 
Riesgos de la Generalitat, cuya finalidad es, precisamente, como indica su artículo 
1.1, hacer frente a las obligaciones legales derivadas de «los riesgos no cubiertos por 
las pólizas de seguros de responsabilidad civil, patrimoniales y contables» suscritas 
por la Generalitat.
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De este modo, parece claro que, contrariamente a lo que sostienen los recurrentes, 
la norma impugnada no agota su contenido y eficacia en el supuesto que da lugar a la 
justificación del presupuesto habilitante del decreto-ley, de modo que, tampoco desde 
este punto de vista, puede ser calificada la norma impugnada de ley singular.

En conclusión: no siendo la norma impugnada una ley singular de conformidad 
con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como por otro lado han conclui-
do, además del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, también la Sala Civil 
y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (documento núm. 5) y el Mi-
nisterio Fiscal (documento núm. 6), la alegación debe ser desestimada.

2. Alegada vulneración de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos

Habiendo concluido que la norma impugnada no es una ley singular, en los tér-
minos que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha definido este tipo de nor-
mas, y que en consecuencia no resulta aplicable al Decreto-ley 15/2021 el control 
de constitucionalidad más estricto aplicable a este tipo de leyes, hemos de valorar 
ahora la alegación que sostiene el recurso de inconstitucionalidad que la norma sería 
arbitraria, por lo que vulneraría el artículo 9.3 de la Constitución.

Sobre el cánon derivado de este mandato constitucional, ya la STC 66/1985, de 23 
de mayo, FJ 1 indicaba, sobre la arbitrariedad del legislador, que «la noción de la arbi-
trariedad no puede ser utilizada por la jurisdicción constitucional sin introducir mu-
chas correcciones y matizaciones en la construcción que de ella ha hecho la doctrina 
del Derecho Administrativo, pues no es la misma la situación en la que el legislador 
se encuentra respecto de la Constitución, que aquella en la que se halla el Gobierno, 
como titular del poder reglamentario, en relación con la ley».

En esta misma línea, señalaba la STC 108/1986, de 29 de julio, FJ 18, que «la 
calificación de ‘arbitraria’ dada a una ley a los efectos del art. 9.3 exige también 
una cierta prudencia». Y añadía: «La ley es la ‘expresión de la voluntad popular’, 
como dice el preámbulo de la Constitución y como es dogma básico de todo sistema 
democrático. Ciertamente, en un régimen constitucional, también el poder legislati-
vo está sujeto a la Constitución, y es misión de este Tribunal velar por que se man-
tenga esa sujeción, que no es más que otra forma de sumisión a la voluntad popular, 
expresada esta vez como poder constituyente. Ese control de la constitucionalidad 
de las leyes debe ejercerse, sin embargo, de forma que no imponga constricciones 
indebidas al poder legislativo y respete sus opciones políticas. El cuidado que este 
Tribunal ha de tener para mantenerse dentro de los límites de ese control ha de ex-
tremarse cuando se trata de aplicar preceptos generales e indeterminados, como es 
el de la interdicción de la arbitrariedad».

En este sentido, indicaba la misma sentencia: «Así, al examinar un precepto le-
gal impugnado desde ese punto de vista el análisis se ha de centrar en verificar si tal 
precepto establece una discriminación, pues la discriminación entraña siempre una 
arbitrariedad, o bien, si aún no estableciéndola, carece de toda explicación racio-
nal, lo que también evidentemente supondría una arbitrariedad, sin que sea perti-
nente un análisis a fondo de todas las motivaciones posibles de la norma y de todas 
sus eventuales consecuencias».

E insistía la STC 49/2008, de 9 de abril, FJ 5: «La invocación de conceptos tan 
generales e indeterminados como el de interdicción de la arbitrariedad obliga a ex-
tremar el cuidado con que debemos controlar al legislador democrático, puesto que 
el pluralismo político y la libertad de configuración del legislador también son bie-
nes constitucionales que debemos proteger. De ahí que en estos casos hayamos exi-
gido generalmente dos requisitos: por un lado, que quien invoca la vulneración de 
la interdicción de la arbitrariedad lo razone en detalle, ofreciendo una justificación 
en principio convincente para destruir la presunción de constitucionalidad de la ley 
impugnada; y por otro, y ya desde un punto de vista material, que la arbitrariedad 
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sea el resultado bien de una discriminación normativa bien de la carencia absoluta 
de explicación racional de la medida adoptada, pero en ningún caso de una discre-
pancia política respecto de su contenido».

Añadía esta misma sentencia: «Las afirmaciones más o menos explícitas sobre 
los motivos que han llevado al legislador a aprobar los preceptos impugnados, sobre 
su incapacidad de expresarlos y su voluntad de ocultarlos no pueden formar parte 
de un debate procesal que se desarrolla en esta sede y que tiene por objeto normas 
y no intenciones».

En todo ello abundó la STC 93/2017, de 6 de julio, FJ 3: «Consecuentemente, 
para determinar si la disposición [controvertida] vulnera el principio de interdic-
ción de la arbitrariedad [...] procede valorar, simplemente, si la medida responde a 
un objetivo legítimo». E insistía: «Dicho más precisamente, [...] solo si pudiéramos 
afirmar que carecen de toda explicación racional después de realizar un escrutinio 
deferente con los amplios márgenes de configuración del legislador». «Y por tanto» 
–añadía citando la STC 167/2016, de 6 de octubre, FJ 7–, «aunque ‘se pueda discre-
par de la norma cuestionada en clave técnica o política’».

Pues bien, a la vista de este cánon, que el Tribunal Constitucional ha recorda-
do nuevamente en la reciente STC 159/2021, de 16 de septiembre, no parece que se 
pueda concluir que la norma impugnada carezca de explicación racional o responda 
a un objetivo ilegítimo.

Esa explicación racional no es otra que la indicada por el Consejo de Garantías 
Estatutarias de Cataluña en su Dictamen 2/2021, de 29 de julio, que indica que el 
Fondo Complementario de Riesgos «es un instrumento de garantía del funciona-
miento normal del autogobierno, y más específicamente de la Administración de la 
Generalitat, que es su aparato instrumental esencial, la cual podría sufrir impor-
tantes disfunciones en ciertos casos en los que los servidores públicos tuvieran que 
encarar determinadas obligaciones resultantes de los procedimientos administrati-
vos y las resoluciones judiciales».

Desde este punto de vista, parece claro que la garantía del funcionamiento nor-
mal de la Administración de la Generalitat, que es la finalidad a la que responde el 
Fondo Complementario de Riesgos, es un objetivo constitucionalmente legítimo, y 
que, en consecuencia, aunque se pueda discrepar de la norma cuestionada en clave 
técnica o política, no se puede decir que no tenga una explicación racional.

Por ello, no pudiéndose decir que el decreto-ley impugnado carezca de toda ex-
plicación racional o responda a un objetivo ilegítimo, la alegación de la parte recu-
rrente debe ser igualmente desestimada.

3. Alegada vulneración de los principios de eficiencia y economía que han de 
regir el gasto público (artículo 31.2 de la Constitución) y de la exigencia de eficacia 
de la actuación administrativa (artículo 103.1 de la Constitución)

No parece que, en el recurso de inconstitucionalidad, las alegaciones relativas a 
los principios de eficacia y economía que han de regir el gasto público (artículo 31.2 
de la Constitución) y las relativas a la exigencia de eficacia de la actuación adminis-
trativa (artículo 103.1 de la Constitución) tengan sustantividad propia, en la medida 
que la parte recurrente las vincula a la alegada arbitrariedad del decreto-ley que es 
objeto del recurso de inconstitucionalidad, que ya hemos descartado.

Tampoco parece que, respecto de las alegadas vulneraciones de los artículos 31.2 
y 103.1 de la Constitución, se pueda decir que la parte recurrente haya cumplido la 
carga de justificar las razones por las que se entienden vulnerados dichos preceptos 
constitucionales.

Sea como fuere, contrariamente a lo que sostiene la parte recurrente, la norma 
impugnada no favorece «la elusión por los causantes del daño a los caudales pú-
blicos de la responsabilidad cautelar o definitivamente declarada por los tribunales 
de justicia».
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En primer lugar, por no existir lo que se denomina «responsabilidad cautelar». 
No parece existir impedimento legal alguno para que la Generalitat, del mismo 
modo que suscribe pólizas de seguro que cubren determinados riesgos para sus fun-
cionarios, pueda decidir asegurar ella misma, a sus propios funcionarios, determi-
nados riesgos no cubiertos por dichas pólizas.

Por lo demás, parece evidente que el Fondo Complementario de Riesgos regula-
do por el Decreto-ley 15/2021 no permite en modo alguno, a la persona responsable, 
eludir ni la responsabilidad contable ni la responsabilidad civil derivada del delito 
declarada por sentencia firme.

En este sentido, parece relevante recordar que, tanto en lo que respecta a la res-
ponsabilidad civil derivada del delito declarada por sentencia firme, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 984.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como en  
lo que respecta a la responsabilidad contable, una vez esta firme, de conformidad con lo  
dispuesto en el artículo 85.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
resultan aplicables las reglas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Pues bien, de conformidad con dichas reglas, el artículo 548 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil establece un plazo de veinte días para el cumplimiento voluntario 
por parte de la persona condenada, antes de proceder al despacho de la ejecución. 
Resulta relevante tener en cuenta, además, que tanto en el ámbito de la responsabi-
lidad civil derivada del delito, como en el ámbito de la responsabilidad contable, la 
ejecución de las sentencias firmes se lleva a cabo de oficio, como disponen los men-
cionados artículos 984.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 85.1 de la Ley de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

En nada empece el Decreto-ley 15/2021 a dicha ejecución, ni por parte de los 
jueces o tribunales penales, ni por parte del Tribunal de Cuentas, por lo que no se 
puede decir que la norma impugnada articule «auténticos obstáculos para evitar la 
eficacia de resoluciones judiciales dictadas para la tutela de aquellos fondos».

Como hemos visto, dicha obligación, que determina la sentencia firme, en nada 
se ve afectada por el Decreto-ley 15/2021. Corresponde en todo caso a los tribunales 
en cada caso competentes velar por la ejecución de sus sentencias firmes.

El artículo 5.1 del Decreto-ley, como hemos dicho cuando nos referíamos a la 
alegada vulneración del artículo 149.1.6 de la Constitución, no es una norma proce-
sal, por lo que nada tiene que ver con la ejecución de las sentencias firmes dictadas 
por los tribunales de justicia, que solo a ellos compete de conformidad con el artí-
culo 117 de la Constitución. El artículo 5.1 del Decreto-ley es una norma que se ins-
cribe en los artículos 150, 159 y 211 de la Generalitat, esto es, una norma sobre la 
cobranza de cantidades como consecuencia tanto del otorgamiento de un aval como 
de la ejecución de dicho, una vez se ha producido, como consecuencia de la senten-
cia firme, la pérdida de los requisitos establecidos por el Decreto-ley 15/2021 para 
el otorgamiento de los avales emitidos en su día.

Si bien el artículo 5.1 del Decreto-ley establece la obligación de retorno desde 
que se dicte la sentencia firme, naturalmente, cuando, como consecuencia del cum-
plimiento voluntario, previo a la ejecución del aval, en el plazo de veinte días que 
prevé el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por parte del deudor, el aval 
no haya llegado a ser ejecutado por los tribunales de justicia, la obligación de re-
torno a la que se refiere el artículo 5.1 del Decreto-ley 15/2021 habrá de entenderse 
circunscrita a los gastos que se hayan generado en razón de las garantías efectuadas 
con cargo en el Fondo y, en su caso, a los intereses. De otro modo, se produciría 
un enriquecimiento injusto de la Administración de la Generalitat, que, al no haber 
llegado a ser ejecutado el aval emitido, no podría exigir «retorno» alguno de los im-
portes garantizados.

Ahora bien, cuando el contraaval o, en su caso, la garantía prestada por la Gene-
ralitat se haya llegado a ejecutar, y desde ese momento, el deudor no solo se encon-
trará obligado al retorno de los gastos que se hayan generado en razón de las garan-
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tías efectuadas con cargo en el Fondo y, en su caso, a los intereses, sino también de 
la cantidad garantizada.

De este modo, es evidente que el otorgamiento del aval en modo alguno supone 
un obstáculo a la eficacia de las resoluciones judiciales, ni la elusión por los causan-
tes del daño a los caudales públicos de la responsabilidad definitivamente declara-
da por los tribunales de justicia. Tampoco produce daño alguno a las finanzas de la 
Generalitat, pues el avalado está obligado al retorno de las cantidades avaladas, con 
los correspondientes intereses, tal como lo configura el artículo 5.1 del Decreto-ley 
15/2021.

De nuevo, debemos insistir en que la referencia a «si procede, se hayan agotado to-
das las vías de impugnación judiciales y jurisdiccionales, estatales e internacionales» 
en ningún caso interfiere sobre el momento en que deben ser ejecutadas las sentencias 
de los tribunales de justicia. Se refiere, exclusivamente, al cobro de las cantidades vin-
culadas a los avales prestados o a su ejecución, cuestión que, como hemos visto, ya se 
encontraba parcialmente regulada por el artículo 60.5 del Decreto legislativo 3/2002, 
en su redacción dada por la Ley 5/2020, de 5 de abril, y sobre la que, cabe recordarlo 
nuevamente, el artículo 116 bis de la Ley General Presupuestaria establece una regu-
lación que no es básica.

Sea como fuere, la referencia a «si procede, se hayan agotado todas las vías de 
impugnación judiciales y jurisdiccionales, estatales e internacionales», en modo al-
guno supone menoscabo alguno para las finanzas de la Generalitat. Así, esta norma 
puede ser interpretada en tres sentidos distintos, ninguno de los cuales resultaría 
contrario a la Constitución: 

a) La Generalitat no puede exigir el cobro de las cantidades consecuencia tanto 
del otorgamiento del aval como, en su caso, de su ejecución, cuando la sentencia firme 
haya sido suspendida

En primer lugar, puede ser interpretada como una referencia a la facultad atri-
buida al Tribunal Constitucional por el artículo 56.2 de la Ley Orgánica del Tribu-
nal Constitucional. En este sentido, la norma sería un simple recordatorio de que, 
cuando el Tribunal Constitucional, en ejercicio de su jurisdicción, determine, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 56.2 de su Ley Orgánica, la suspensión 
del pronunciamiento judicial firme al que se refiere el artículo 5.1 del Decreto-ley 
15/2021, o cuando, de conformidad con el artículo 56.3 de su Ley Orgánica, acuerde 
cualquier otra medida cautelar que determine la imposibilidad de que la Generalitat 
proceda a la liquidación de la deuda, quedará también suspendida la obligación de 
retorno.

Al encontrarse vinculada la obligación de retorno que configura el artículo 5.1 
del Decreto ley 15/2021 a la firmeza de la sentencia, la suspensión por el Tribunal 
Constitucional de esta última, lo diga o no el artículo 5.1 del Decreto-ley 15/2021, 
dará lugar, necesariamente, salvo que el Tribunal Constitucional estableciera lo con-
trario en la resolución en que acordara la medida cautelar (y por ello, precisamente, 
se hace alusión a «si procede»), a la suspensión de la obligación de retorno.

Aunque en el estado actual de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos parece improbable que dicho Tribunal llegara a dictar medidas cau-
telares que pudieran afectar a la ejecución de las sentencias firmes susceptibles de 
tener repercusión sobre la obligación de retorno a la que se refiere el artículo 5.1 del 
Decreto-ley 15/2021, lo mismo sucedería en el supuesto de que, excepcionalmente, 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ordenara al Estado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 39 de su Reglamento de Procedimiento, la suspensión 
de la ejecución de dicha sentencia. Y ello, de conformidad con el principio general 
según el cual la Generalitat es Estado, consagrado en el artículo 3.1 del Estatuto, en 
la medida que, como ha declarado reiteradamente el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos desde la sentencia de 4 de febrero de 2005, dictada por su Gran Sala en el 
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asunto Mamatkulov y Askarov c. Turquía, el incumplimiento por cualquier órgano 
del Estado de las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de conformidad con el artículo 39 de su Reglamento de Procedimiento 
supondría violar el artículo 34 del Convenio Europeo para la Protección de los De-
rechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

La referencia, «si procede», a esta eventualidad, entendida en estos justos térmi-
nos, nada tiene, naturalmente, de inconstitucional.

Sin embargo, aún se deben tener en cuenta dos posibles interpretaciones adicio-
nales, especialmente relevantes en lo que se refiere a la alegada vulneración del ar-
tículo 31.2 de la Constitución, que ponen de manifiesto la constitucionalidad de la 
norma impugnada.

b) La interrupción del plazo de prescripción para exigir el cobro de las cantidades 
consecuencia tanto del otorgamiento del aval como, en su caso, de su ejecución, resulta 
imprescindible para evitar cualquier menoscabo a la hacienda de la Generalitat

Más allá de la interpretación de mera aclaración a la que nos acabamos de re-
ferir, sujeta a esa eventualidad («si procede»), la referencia que se hace en el artí-
culo 5.1 del Decreto-ley 15/2021 («si procede, se hayan agotado todas las vías de 
impugnación judiciales y jurisdiccionales, estatales e internacionales»), con inde-
pendencia de la mejorable técnica legislativa, debe ser entendida como una refe-
rencia a la interrupción del plazo de prescripción del derecho al cobro por parte 
de la Generalitat, en el caso de que se interpongan recursos que puedan afectar a 
la existencia del derecho de crédito al que se refiere el artículo 5.1 del Decreto-ley 
15/2021, con posterioridad al dictado de sentencia firme, y concretamente, al re-
curso de amparo.

Lejos de favorecer la elusión por los causantes del daño a los caudales públicos 
de su responsabilidad, dicha disposición, así interpretada, trataría de asegurar que 
en ningún caso se pueda producir menoscabo alguno para la hacienda de la Gene-
ralitat.

Y es que resulta importante recordar que, de conformidad con el artículo 15.1 
del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña (que contiene una regulación 
idéntica en este punto al artículo 15.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Ge-
neral Presupuestaria), el derecho de la Generalitat a exigir el cobro de dicho crédito 
prescribe a los cuatro años.

Pues bien, el artículo 15.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Pre-
supuestaria (que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15.2 del Decreto legis-
lativo 3/2002, de 24 de diciembre, cabe entender como supletoriamente aplicable a 
los derechos de la Generalitat), se remite, en lo que se refiere a la interrupción de los 
plazos de prescripción, a la Ley General Tributaria. En este sentido, la Ley 48/2003,  
de 26 de noviembre, General Tributaria, en su artículo 68.1, en relación con el plazo de  
prescripción del derecho a exigir el pago, establece que aquel se interrumpe «por la 
interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase».

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en su Sentencia 
de 6 de junio de 2003 (recurso n.º 5328/1998) ha destacado la diferencia existente, en 
lo que se refiere a la interrupción de los plazos de prescripción, entre la regulación 
establecida por el artículo 68 de la Ley General Tributaria, por un lado, y el artículo 
1973 del Código Civil, en el siguiente sentido: 

«Pero, además, la entidad recurrente no ha mencionado, ni tenido en cuenta 
que el 2 de abril de 1985, interpuso la reclamación económico administrativa  
n.º 1196/1985, que interrumpió la prescripción de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 66, apartado 1, letra b), de la Ley General Tributaria, que dis-
pone: ‘1. Los plazos de prescripción a que se refieren las letra a) (derecho a 
liquidar), b) (acción para exigir el pago) y c) (acción para imponer sanciones) 
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del artículo 64 se interrumpen: [...]. b) Por la interposición de reclamaciones o 
recursos de cualquier clase’, hecho éste que no le ha pasado inadvertido al abo-
gado del Estado, el cual sí invoca este precepto, e incluso resalta la diferencia 
con el artículo 1973 del Código Civil, que a diferencia del Derecho Tributario, 
dispone que ‘la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante 
los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor [...]’, es decir por la 
actividad del acreedor conducente al pago de las obligaciones, en cambio, como 
hemos expuesto, en el Derecho Tributario se interrumpe la prescripción por la 
interposición del recurso y reclamaciones por el deudor y también por el acree-
dor, si hubiere lugar a ello».

Y en fin, la norma indicada del artículo 68.1 de la Ley General Tributaria ha sido 
interpretada en el sentido de que las «reclamaciones o recursos de cualquier clase» 
son todas aquellas que puedan afectar a la correspondiente obligación, lo que, qué 
duda cabe, sucedería en el caso de que el Tribunal Constitucional llegara a estimar 
el recurso de amparo frente al pronunciamiento judicial firme que da lugar a la obli-
gación de retorno de conformidad con el artículo 5.1 del Decreto-ley 15/2021, anu-
lando dicho pronunciamiento.

Pues bien, piénsese que, de otro modo –y especialmente en el caso de que el Tri-
bunal Constitucional hubiera decidido la suspensión de la sentencia firme que decla-
ra la responsabilidad contable o civil derivada de delito conforme al artículo 56.2 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional–, de no producirse esa interrupción del 
plazo de prescripción que establece el artículo 5.1 del Decreto-ley 15/2021, la Ge-
neralitat, ante una eventual sentencia desestimatoria del recurso de amparo por par-
te del Tribunal Constitucional que tuviera lugar una vez transcurridos cuatro años, 
podría verse definitivamente imposibilitada de exigir el pago de las deudas como 
consecuencia del transcurso del plazo de prescripción, caso este en el que sí que se 
podría producir un menoscabo a la hacienda de la Generalitat que potencialmente 
vulnerara el artículo 31.2 de la Constitución.

Al establecer el artículo 5.1 del Decreto-ley 15/2021, que debe ser interpretado 
también en este sentido, que la interposición recursos de cualquier clase, incluidos, 
en su caso, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y la demanda ante 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, interrumpe el plazo de prescripción de 
cuatro años para exigir el cobro, no solo no se está produciendo menoscabo alguno 
para la hacienda de la Generalitat, sino, antes bien, se está garantizando, mediante 
una norma específica –que, por lo demás, reitera lo que establece el artículo 15.2 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que no tiene carácter 
básico pero que se remite al artículo 68.1 de la Ley General Tributaria–, que tal me-
noscabo no se pueda producir en ningún caso.

c) La Generalitat puede acordar el aplazamiento del pago de sus créditos de dere-
cho público en los términos previstos legalmente

Finalmente, la norma debe ser entendida, también, como una habilitación a la 
Generalitat a tener en cuenta la circunstancia de la interposición del recurso de am-
paro ante el Tribunal Constitucional, o de una eventual demanda ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, a la hora de resolver sobre las solicitudes de apla-
zamiento del pago que quienes hubieran sido avalados por el Fondo Complementa-
rio de Riesgos de la Generalitat.

Como ha recordado el Dictamen 2/2021 del Consejo de Garantías Estatutarias 
de Cataluña: 

«Por otra parte, desde el mismo momento en que la Generalitat tenga que 
hacer efectivo el contraaval o el aval, se hallará en disposición de exigir la res-
titución del dinero garantizado a los beneficiarios que sean declarados respon-
sables, con los correspondientes intereses y gastos, incluso cuando opte, en su 



BOPC 187
16 de desembre de 2021

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 91 

caso, por aplazar excepcionalmente la obligación de reembolso hasta el pronun-
ciamiento del Tribunal Constitucional o del TEDH».

En modo alguno resulta irrazonable que la Generalitat pueda valorar, a la hora 
de resolver una solicitud de aplazamiento, el hecho de que subsista una controversia 
jurídica sobre la propia existencia del crédito de derecho público que pudiera dar 
lugar, en caso de que las pretensiones del deudor fueran estimadas, bien por el Tri-
bunal Constitucional, bien por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (siempre 
tras la interposición del correspondiente recurso de revisión ante el Tribunal Supre-
mo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 bis de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial), a que la Generalitat tuviera que devolver las canti-
dades cobradas previamente como resultado de la obligación de retorno a la que se 
refiere el artículo 5.1 del Decreto-ley 15/2021.

En este sentido, resulta imprescindible recordar que el artículo 13.1 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que regula el aplazamiento de 
las cantidades adeudadas a la hacienda pública estatal, no tiene la condición de nor-
mativa básica, de modo que la Generalitat, en ejercicio legítimo de las competencias 
que tiene atribuidas en virtud del artículo 211 del Estatuto de Autonomía de Catalu-
ña, puede legítimamente prever que la subsistencia de una controversia jurídica en 
cuanto a un elemento determinante del nacimiento del crédito de derecho público 
pueda ser tenida en cuenta a la hora de resolver sobre una solicitud de aplazamiento 
de pago, en tanto no se resuelva el recurso de amparo.

Como recordaba recientemente la STC 65/2020, de 18 de junio, FJ 5, únicamente 
en el ámbito de los tributos cedidos está obligada la Generalitat, en materia de apla-
zamiento de pago, a ajustarse a lo dispuesto por la normativa del Estado, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, 
por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de 
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determina-
das normas tributarias.

A ello cabe añadir que tal aplazamiento no produciría menoscabo alguno a la 
hacienda pública de la Generalitat, pues el artículo 13.1 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, aplicable supletoriamente de conformidad con 
lo previsto en el artículo 149.3 de la Constitución, determina que el aplazamiento 
devengará el correspondiente interés de demora.

En estas circunstancias, las alegaciones de la parte recurrente deben ser íntegra-
mente desestimadas.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional,
Solicita: Que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, se sirva 

admitirlo, tenga por evacuado el trámite conferido y por formuladas las alegacio-
nes precedentes con relación al recurso de inconstitucionalidad número 5542-2021, 
promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario de Vox en el 
Congreso, contra el Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Com-
plementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya, y en mérito a las mismas y 
previos los trámites oportunos, dicte en su día sentencia en la que se desestime ín-
tegramente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

Barcelona para Madrid, a 13 de diciembre de 2021
Mario Núñez Martínez, letrado

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