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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 173/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la lluita contra 
les agressions i les violències LGBTI-fòbiques
250-00196/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 10, 29.11.2021, DSPC-C 148

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 29 de novembre de 
2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la lluita contra les agressions 
i les violències LGBTI-fòbiques (tram. 250-00196/13), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 13862).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar, de manera immediata, el reglament del règim sancionador de la Llei 

19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació, que, en com-
pliment de la disposició addicional quarta de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per 
a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, ha d’ésser també el reglament 
d’aquesta llei, i mantenir-hi la prevalença i l’especificitat de la perspectiva LGBTI,  
amb l’objectiu de facilitar i agilitar els processos d’instrucció i sanció derivats de les 
denúncies rebudes per possibles infraccions de la Llei. Aquest reglament ha d’ésser 
incorporat en el procés sancionador i ha de disposar dels recursos i els mitjans ade-
quats per al perfecte desenvolupament.

b) Complir, de manera estricta, l’article 25.1 de la Llei 11/2014, que estableix 
que tenen condició d’interessat en els procediments administratius en què calgui 
pronunciar-se respecte d’una situació de discriminació, i sempre amb l’autorització 
de la persona o persones afectades, les entitats, associacions i organitzacions legal-
ment constituïdes que tinguin entre llurs finalitats la defensa i promoció dels drets 
humans, i també els sindicats, les associacions professionals i les organitzacions de 
consumidors i usuaris.

c) Assegurar que la Direcció General de Polítiques Públiques LGBTI+ actua 
com a organisme coordinador de polítiques LGBTI, que permeti l’aplicació i el se-
guiment de totes les mesures pedagògiques en els diferents àmbits de la Llei11/2014 
per a una veritable transformació social, i traslladar-hi la feina tècnica feta perquè 
les polítiques públiques LGBTI siguin efectives.

d) Aplicar el règim sancionador establert per la Llei 19/2020, del 30 de desem-
bre, d’igualtat de tracte i no-discriminació.

e) Desenvolupar un protocol d’atenció a les víctimes, d’acord amb el que esta-
bleix la lletra f de l’article 18 de la Llei 11/2014, per a tractar íntegrament i adequa-
dament les víctimes d’agressions per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o 
expressió de gènere. El protocol també ha de servir per a determinar les pautes que 
cal dur a terme quan una persona LGBTI és objecte d’una agressió o discriminació, 
a fi de preservar-ne en tot moment la dignitat i poder fer totes les actuacions adequa-
des per a gestionar la denúncia i fer-ne un recorregut correcte.

f) Abordar les violències digitals per mitjà de mecanismes i recursos encaminats 
a prevenir-les i detectar-les, i establir pautes per a intervenir davant la violència di-
gital en forma d’insults, amenaces, xantatges, rumors, assetjament, entre altres tipus 
de violència.
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g) Doblar els recursos destinats a les accions consignades en la fitxa 38 sobre 
els plans i mesures d’igualtat de les persones LGBTI i lluita contra l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia del Contracte programa 2018-2019 en matèria de polítiques 
d’igualtat.

h) Garantir el desplegament i el finançament suficient de la xarxa pública Servei 
d’Atenció Integral LGTBI (SAI).

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2021
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comis-

sió, Susanna Segovia Sánchez

Resolució 174/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les pensions de 
les dones
250-00259/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 10, 29.11.2021, DSPC-C 148

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 29 de novembre 
de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les pensions de les do-
nes (tram. 250-00259/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 18989).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Complementar les pensions de les dones que es troben per sota del llindar eco-

nòmic de la renda garantida d’acord amb els requisits de la Llei 14/2017, del 20 de 
juliol, de la renda garantida de ciutadania, i del Decret 55/2020, del 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida 
de ciutadania i es modifica el Decret 123/2007, del 29 de maig, pel qual es determi-
na el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter 
econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret 
a les prestacions creades, en desplegament de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic.

b) Fer, en el termini de sis mesos, una campanya informativa a través dels mit-
jans públics, adreçada a les dones pensionistes, sobre el dret a aquesta complemen-
tarietat i els mecanismes per a demanar-la i fer-la efectiva.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2021
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comis-

sió, Susanna Segovia Sánchez
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Resolució 175/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el suport 
a la diversitat de gènere i a la igualtat de drets de les persones 
transgènere
250-00260/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 10, 29.11.2021, DSPC-C 148

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 29 de novembre 
de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el suport a la diversitat 
de gènere i a la igualtat de drets de les persones transgènere (tram. 250-00260/13), 
presentada pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya declara la necessitat d’aprovar, a escala estatal, el 

marc legal en matèria de drets trans que garanteixi la plena igualtat, que estigui fo-
namentat en la despatologització del fet trans, en el reconeixement de la diversitat 
de gènere, en l’autodeterminació de la identitat de gènere i en l’abordatge integral 
de polítiques per a intervenir en les desigualtats estructurals que viuen les persones 
trans.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dotar la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, 

gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia, dels recursos necessaris per a aplicar-la en matèria de drets trans 
i desenvolupar polítiques efectives per a abordar la discriminació de les persones 
trans en els diferents sectors d’intervenció, com ara l’educació, la cultura, el lleure i 
l’esport, els mitjans de comunicació, la salut, l’ocupació, la formació i sensibilització 
de professionals, l’atenció des dels serveis socials i el reconeixement de la diversitat 
familiar.

b) Aplicar el model d’atenció a les persones trans desplegant unitats de trànsit de 
referència territorial i posar fi a les desigualtats territorials pel que fa a l’accés a la 
salut de les persones trans, tal com disposen la Llei 11/2014 i la Instrucció 14/2017 
del Servei Català de la Salut, del 10 d’octubre, d’implantació del model d’atenció a 
les persones trans en l’àmbit del CatSalut.

c) Desplegar estratègies per a la inserció laboral de les persones trans i mesures 
adreçades a evitar-ne qualsevol tipus de discriminació laboral. En aquest sentit, el 
Servei d’Ocupació de Catalunya ha de desenvolupar programes d’inserció sociola-
boral per a persones trans que contribueixin a reduir les dificultats afegides del col-
lectiu en l’àmbit laboral, i també s’han de destinar recursos econòmics als municipis 
per a adaptar i millorar els serveis locals d’inserció laboral.

d) Dotar els ens locals dels recursos suficients per a desplegar plenament el Ser-
vei d’Atenció Integral LGBTI (SAI) i garantir el dret a rebre de manera immediata 
una protecció integral, real i efectiva a les persones trans que pateixen o es troben 
en risc de patir qualsevol tipus de violència o discriminació.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2021
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comis-

sió, Susanna Segovia Sánchez
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Resolució 176/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el sexisme en 
els videojocs
250-00310/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Igualtat i Feminismes, sessió 10, 29.11.2021, DSPC-C 148

La Comissió d’Igualtat i Feminismes, en la sessió tinguda el dia 29 de novembre 
de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el sexisme en els video-
jocs (tram. 250-00310/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 21715).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aplicar polítiques que afavoreixin la formació i la contractació de dones en el 

sector dels videojocs i posin fi a les discriminacions laborals que pateixen.
b) Celebrar actes i fer servir recursos de sensibilització adreçats a la comunitat 

educativa i potenciar jornades als instituts que permetin conscienciar els joves sobre 
el contingut masclista, violent i racista associat sovint als videojocs, amb l’objectiu 
de construir un pensament crític, feminista i no sexista sobre aquests continguts.

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2021
El secretari de la Comissió, Raúl Moreno Montaña; la presidenta de la Comis-

sió, Susanna Segovia Sánchez

1.15. Mocions

Moció 53/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el model escolar i la 
immersió lingüística
302-00070/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 20, 15.12.2021, DSPC-P 37

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de desembre de 2021, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el model escolar i la immersió lingüística (tram. 302-00070/13), pre-
sentada pel diputat Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’En Comú Podem (reg. 24799), pel Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar (reg. 24910), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 24914) i 
pel Grup Parlamentari de VOX en Cataluña (reg. 24917).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya declara que la llengua catalana és un bé comú de 

tots els ciutadans de Catalunya, independentment de llur origen, i que conèixer-la i 
utilitzar-la és un dret individual i col·lectiu inqüestionable en el context d’una socie-
tat multicultural i multilingüe.

2. El Parlament de Catalunya declara que l’ús vehicular de la llengua catalana 
a l’escola és un dret de tots els alumnes. L’ús vehicular contribueix a l’assoliment 
de la competència multilingüe dels alumnes i a la cohesió social i la convivència, 
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i també a evitar la fractura entre comunitats lingüístiques a l’escola i en el conjunt 
de la societat.

3. El Parlament de Catalunya declara que la immersió lingüística és el model es-
caient per a assolir aquests reptes.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Promoure la llengua catalana com a llengua comuna i compartida en el con-

junt de la comunitat educativa a Catalunya.
b) Garantir que la llengua catalana sigui, efectivament, la llengua vehicular de 

l’ensenyament en tots els cicles i etapes educatives, i també en les activitats extra-
escolars.

c) Garantir l’aplicació de la immersió lingüística a tots els centres educatius.
d) Fer que el Departament d’Educació assumeixi la plena responsabilitat política 

i jurídica en la instrucció i aplicació d’aquests objectius i garanteixi la seguretat ju-
rídica dels professors a l’hora d’aplicar-los als centres educatius.

e) Dotar les escoles amb els recursos docents, didàctics i organitzatius necessaris 
per a assolir aquests reptes, i potenciar i augmentar les aules d’acollida. El Govern 
ha de promoure plans educatius d’entorn que cohesionin les comunitats educatives 
pel que fa al bé comú del català com a llengua compartida i de l’ensenyament.

f) En el marc de la Llei d’educació de Catalunya, i d’acord amb la Llei orgànica 
3/2020, del 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, del 3 de 
maig, d’educació, defensar, protegir i preservar les plenes competències i capacitats 
de la Generalitat, d’acord amb els acords i les decisions del Parlament de Catalunya, 
en matèria de model lingüístic i de metodologies educatives als centres escolars, 
amb la finalitat de garantir la competència lingüística dels alumnes en català, caste-
llà i una tercera llengua, i evitar alhora la divisió de la comunitat educativa en funció 
de la llengua i vetllar per la seva cohesió.

g) Atendre les demandes del col·lectiu de professionals de les aules d’acollida i 
garantir unes normes d’acceptació dels alumnes que no en deixin cap fora de l’aten-
ció necessària, i dotar dels recursos humans i financers suficients els centres educa-
tius que tinguin aquestes necessitats.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Moció 54/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’enfortiment i la 
transformació del sistema sanitari
302-00069/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 20, 15.12.2021, DSPC-P 37

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de desembre de 2021, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’enfortiment i la transformació del sistema sanitari (tram. 302-
00069/13), presentada per la diputada Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 24916).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya es referma en els continguts de l’apartat XVI de 

la Resolució 102/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política gene-
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ral del Govern, i insta el Govern a complir amb la màxima celeritat tots els punts 
aprovats.

2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’obrir una taula de diàleg 
amb representació de forces polítiques i socials, d’organitzacions professionals i de 
l’acadèmia per a avançar cap a un pacte per la salut que surti del consens.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reobrir i recuperar progressivament els horaris, la presencialitat i els serveis 

assistencials dels centres d’atenció primària i els consultoris els serveis dels quals es 
van reduir o tancar en tot el territori arran de la pandèmia de Covid-19.

b) Reforçar tots els mecanismes de prevenció i protecció dels professionals que 
treballen en els centres assistencials, i analitzar i revisar els protocols d’actuació i 
fer-ne la difusió pertinent, especialment en els centres que tenen una incidència més 
alta en agressions a professionals, siguin físiques o verbals.

c) Reforçar els mecanismes estables de col·laboració i coordinació amb els ajun-
taments que s’han establert des de l’esclat de la Covid-19, mantenint oberts els ca-
nals d’informació sobre l’evolució de la pandèmia i la resposta de la xarxa assis-
tencial, i reforçar també els espais de vacunació habilitats tant per a vacunar les 
persones encara no vacunades com per a administrar la dosi de reforç.

d) Actualitzar i millorar la solució tecnològica de l’espai personal de salut digital 
«La meva salut», millorant l’accessibilitat i usabilitat del sistema, i establir punts de 
suport per a accedir i imprimir el certificat covid, si escau, en cooperació amb els 
ajuntaments, per a facilitar l’accés universal al document.

e) Establir un sistema de suport presencial en els centres d’atenció primària per 
a les persones més vulnerables que no tenen domini dels serveis digitals i no poden 
accedir a algun dels serveis telefònics o telemàtics.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Moció 55/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement 
i la promoció de la llengua catalana en el marc de les institucions 
europees
302-00073/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 20, 15.12.2021, DSPC-P 37

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de desembre de 2021, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la preservació de drets en el marc de les institucions europees (tram. 
302-00073/13), presentada pel diputat Francesc de Dalmases i Thió, del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 24915).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya reconeix la Carta europea de les llengües regionals 

o minoritàries, i en concret el que especifica amb relació a la protecció i promoció 
de l’educació en llengües regionals o minoritàries.

2. El Parlament de Catalunya recorda que la Carta europea de les llengües regio-
nals o minoritàries va ésser signada per l’Estat espanyol, que resta subjecte al seu 
compliment però incompleix els seus compromisos internacionals quan reconeix 
sentències de la justícia espanyola contra la immersió lingüística.
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar duent a terme les accions polítiques pertinents per a garantir el dret 

del conjunt dels ciutadans i de les institucions de Catalunya a relacionar-se en català 
amb les institucions europees.

b) Exigir a les institucions responsables i facultades en aquest sentit que facin 
efectiva la plena oficialitat del català, llengua europea amb més de 10 milions de 
parlants, a les institucions i els organismes europeus.

c) Demanar al Govern espanyol que apliqui d’una manera efectiva, principalment 
pel que fa a la promoció de la diversitat cultural i lingüística, la Directiva europea 
2018/1808/UE del Parlant Europeu i del Consell, del 14 de novembre de 2018, per 
la qual es modifica la Directiva 2010/13/UE, sobre la coordinació de determinades 
disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a 
la prestació de serveis de comunicació audiovisuals, i que compleixi la resolució del 
Parlament Europeu aprovada per una àmplia majoria el 19 d’octubre d’enguany que 
insta els estats a «donar suport a la producció de continguts audiovisuals en llengües 
regionals i minoritàries i difondre’ls a les diferents plataformes».

d) Situar el plurilingüisme europeu, i en concret el reconeixement del català i la 
defensa de la seva oficialitat a Europa, com a eix temàtic de les jornades que orga-
nitzarà en el marc de la conferència sobre el futur d’Europa.

e) Promoure el coneixement i el reconeixement del plurilingüisme en el marc de 
l’acció exterior.

4. El Parlament de Catalunya denuncia l’actitud obstruccionista de l’Estat espa-
nyol, que ha bloquejat fins a setze vegades l’oficialitat del català a les institucions 
europees.

5. El Parlament de Catalunya reconeix la feina de tots els actors que han fet pos-
sible que l’escola catalana sigui un model d’èxit conegut i reconegut arreu, i agraeix 
que davant el nou atac que ha rebut del Tribunal Suprem espanyol l’entitat Som Es-
cola hagi reaccionat amb una convocatòria per a aquest 18 de desembre a Barcelona 
en defensa d’aquest model.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

Moció 56/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de 
turisme
302-00068/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 20, 17.12.2021, DSPC-P 39

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de desembre de 2021, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques de turisme (tram. 302-00068/13), presentada pel diputat 
Juan Luis Ruiz López, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de VOX en Cataluña (reg. 24786), pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 24899), pel Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem (reg. 24906), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 24907) i pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana (reg. 24908).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent
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Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un pacte nacional per al 

turisme, sorgit del treball entre els partits polítics, el mateix Govern i les administra-
cions, especialment el món local i les diputacions, que tenen competències que afec-
ten el turisme, els representants del sector turístic i els agents econòmics i socials.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a acordar els següents objectius 
estratègics relatius al turisme: 

a) Desenvolupar una gestió integral del turisme.
b) Ordenar i integrar el desenvolupament turístic d’acord amb les capacitats, les 

potencialitats i la planificació del territori.
c) Augmentar la qualitat i la diversitat de l’oferta turística.
d) Ajudar a la millora contínua, la reinversió, la consolidació i la diversificació 

dels productes turístics.
e) Desenvolupar una gestió integral de la promoció i el màrqueting turístics.
f) Fomentar la incorporació de la tecnologia en la gestió turística.
g) Incrementar la competitivitat de les destinacions turístiques.
h) Cercar l’excel·lència en la prestació del servei turístic.
i) Impulsar un model de turisme sostenible: ambientalment, econòmicament i 

socialment alineat amb l’Agenda 2030 i els disset objectius de desenvolupament 
sostenible.

j) Sensibilitzar sobre la importància del turisme amb relació a les oportunitats 
de reequilibri territorial.

k) Potenciar el turisme a tot el territori, posant en valor el patrimoni cultural, pai-
satgístic, gastronòmic, històric, etc., i contribuint a una millor distribució i interre-
lació territorial de l’activitat, i també afavorir la desestacionalització, diversificació 
i descentralització en el conjunt del sistema turístic.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Estudiar i impulsar un nou model de governança del turisme amb representa-

ció dels sectors i agents privats que tenen interessos en l’activitat econòmica i de la 
resta d’administracions públiques.

b) Crear un espai permanent de treball amb el món local per a garantir la neces-
sària coordinació i col·laboració, pel seu paper molt important en l’estratègia turísti-
ca, i per a aprofitar òrgans estatutaris com el Consell de Governs Locals.

4. El Parlament de Catalunya, per a donar un nou impuls a la promoció turística 
de Catalunya, insta el Govern a: 

a) Actualitzar la Llei 15/2007, del 5 de desembre, de l’Agència Catalana de Tu-
risme, prenent com a base el Pla de màrqueting turístic de Catalunya 2018-2021 i 
l’experiència acumulada per la Direcció General de Turisme, les diputacions, els 
municipis, les cambres de comerç, les associacions empresarials i els altres actors 
implicats.

b) Garantir i fomentar la participació dels actors en les línies i accions de promo-
ció del turisme, en els òrgans de govern de l’Agència Catalana de Turisme i també 
en els nivells operatius, de coordinació i de gestió dels equips de l’Agència Catalana 
de Turisme i de les diputacions, responsables de promocionar les marques turísti-
ques territorials.

c) Treballar per tal d’aconseguir realment un sistema integral de màrqueting tu-
rístic de Catalunya, com una estratègia clau per a fer evolucionar el màrqueting tu-
rístic.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reforçar espais i mecanismes de coordinació amb el sector educatiu, especial-

ment amb les universitats i la formació professional postobligatòria, per tal d’establir 
les necessàries connexions entre la formació acadèmica, l’activitat professional i el 
sector empresarial turístic, i garantir la seva participació en el disseny de continguts 
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formatius i en la recerca i la innovació per a transformar el model cap a la qualitat i 
garantir treball estable i de qualitat.

b) Avaluar l’eficàcia i eficiència, amb un estudi de l’Institut Català d’Avaluació de 
les Polítiques Públiques, de l’impost sobre les estades en establiments turístics i, en 
funció del resultat, valorar la possibilitat de revisar i actualitzar la Llei 5/2012, del 
20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics. Els habitatges d’ús turístic i les llars com-
partides han de tenir una llicència urbanística, sens perjudici de les altres llicències 
o autoritzacions que siguin necessàries d’acord amb la legislació sectorial turística 
amb limitació temporal.

c) Atraure, cercar, propiciar i donar suport a projectes d’inversió com l’ampliació 
de l’aeroport del Prat, el Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou i els Jocs 
Olímpics d’Hivern, que generen oportunitats, creen ocupació de qualitat i dinamit-
zen l’economia, tenint en compte les condicions ambientals adequades i necessàries, 
i també l’opinió i implicació del territori.

d) Treballar conjuntament amb els diferents agents per tal d’identificar, aglutinar 
i donar forma a projectes transformadors en l’àmbit dels fons Pròxima Generació 
UE que impliquin les empreses del sector i, sobretot, les petites i mitjanes empreses.

e) Reforçar el sector turístic, que representa el 12% del producte interior brut, 
que ha patit molt i continua patint els efectes de la pandèmia i que mereix ésser va-
lorat en totes les seves tipologies i destinacions.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

Moció 57/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els reptes per a la 
modernització i la transformació de la indústria
302-00071/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 20, 17.12.2021, DSPC-P 39

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de desembre de 2021, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els reptes per a la modernització i la transformació de la indús-
tria (tram. 302-00071/13), presentada pel diputat Joan Carles Gallego i Herrera, del 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 24892), pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 24895), pel 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar 
(reg. 24904), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 24913) i pel Grup Parlamen-
tari de VOX en Cataluña (reg. 24918).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya considera que el sector industrial, per a poder man-

tenir la seva contribució a la creació de riquesa en l’entorn actual, ha d’afrontar di-
versos reptes, especialment el de la digitalització i la sostenibilitat. La transformació 
que això comporta requereix un lideratge públic que inclogui la iniciativa privada i 
que promogui i possibiliti la introducció de criteris de sostenibilitat i igualtat en els 
projectes industrials. En aquest sentit, el Govern ha d’elaborar, en el marc del diàleg 
social, un nou pacte nacional per a la indústria que orienti les prioritats de la polí-
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tica industrial per a facilitar aquest canvi de model. Aquestes prioritats han d’ésser, 
entre d’altres: 

a) La captació d’inversions per a localitzar i relocalitzar produccions estratègi-
ques a Catalunya, tenint en compte criteris laborals, socials i ambientals.

b) La inversió de capital públic i la definició d’instruments que facilitin la inver-
sió privada en projectes industrials orientats a l’interès general.

c) L’assegurament de garanties laborals, de la igualtat de gènere, del compliment 
fiscal, del compromís amb l’entorn social i ambiental de les polítiques d’ajuts públics 
i del compromís del retorn d’ajuts públics en cas d’incompliments.

d) El desplegament de les infraestructures energètiques, digitals i de transport 
públic que orientin el canvi de model.

Per a avaluar els impactes de les polítiques industrials caldrà disposar d’indica-
dors, actualitzats, desagregats i comparatius, del sector a Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desenvolupar una estratègia de reindustrialització i de transformació del mo-

del productiu que incorpori els eixos i els objectius per a Europa de l’Agenda 2030 i 
que s’incorpori al Pacte nacional per a la indústria.

b) Presentar-li periòdicament els resultats de l’avaluació que fa conjuntament 
amb els agents econòmics i socials del producte interior net, tant pel que fa a la seva 
execució com a l’eficiència de les mesures i l’adequació dels objectius.

c) Treballar amb les administracions municipals i supramunicipals i els actors 
socials implicats per a adequar les polítiques industrials a la realitat de cada territori 
i promoure un desplegament territorialment equilibrat de l’estratègia industrial, en 
el marc, si n’hi ha, dels pactes territorials corresponents.

d) Garantir que els ajuts públics per a atreure inversions d’empreses multinacio-
nals restin condicionats a compromisos efectius i avaluables de creació de treball 
estable, de qualitat i de permanència a llarg termini a Catalunya.

e) Estudiar la possibilitat de recuperar la titularitat pública de les empreses tec-
nològicament estratègiques, la majoria de les quals s’han privatitzat els darrers vint 
anys, com ara IDIADA i LGAI.

f) Introduir mecanismes en la contractació pública que afavoreixin la proximi-
tat en les compres públiques i la participació de les empreses amb arrelament ter-
ritorial, garantint els principis de llibertat d’accés a les licitacions, de publicitat i 
transparència del procediment i de no-discriminació i igualtat de tracte entre els 
licitadors.

g) Impulsar mesures per a garantir, conjuntament amb el Govern de l’Estat, que 
empreses que promouen processos de desolocalització o acomiadaments col·lectius, 
com ara Mahle, no participin en iniciatives finançades amb els Fons Pròxima Gene-
ració de la Unió Europea.

h) Promoure l’acció col·lectiva dels treballadors, per mitjà de fórmules d’econo-
mia social que en garanteixin la participació, per a recuperar empreses industrials 
en crisi o en procés de rellançament empresarial orientades a la reindustrialització 
i el canvi de model.

i) Promoure la creació de plataformes o aliances empresarials que permetin a les 
petites i mitjanes empreses guanyar densitat i potència en innovació, formació, digi-
talització, distribució i exportació.

j) Dotar el Servei d’Ocupació de Catalunya i Avançsa, en el que els correspongui, 
de l’organització i els recursos suficients per a acompanyar, entre d’altres, processos 
de crisi d’empreses, de desindustrialització territorial o d’acomiadaments massius 
derivats de la transició energètica i digital.

k) Planificar i programar una oferta territorial suficient de centres públics de 
referència de formació professional integral en les especialitzacions professionals 
corresponents, amb la participació de les organitzacions empresarials i sindicals 
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representatives i de les administracions locals. Aquesta formació ha d’incloure els 
processos d’orientació i acreditació.

l) Transformar per llei l’Agència de Residus de Catalunya perquè governi la tran-
sició cap a una economia circular que transformi radicalment la manera de produir 
i consumir.

m) Transformar l’Institut Català d’Energia en l’Agència d’Energia de Catalunya i 
dotar-la dels recursos necessaris perquè actuï com a ens impulsor de les actuacions 
en l’àmbit de l’eficiència energètica i les energies renovables que desenvolupen les 
administracions locals i perquè promogui les transformacions del model energètic. 
L’Agència Catalana de l’Energia haurà de tenir la capacitat de governança, regula-
ció i control amb relació al Pacte nacional per la transició energètica de Catalunya.

n) Impulsar sectors industrials emergents, com, entre d’altres, el de la biomedici-
na, el de les energies renovables, el de les tecnologies de la informació i la comuni-
cació o el dels videojocs, i apostar per la innovació i la recerca i per la transferència 
de coneixements entre les universitat i la indústria, d’acord amb l’Estratègia Europa 
2020.

o) Donar suport a l’economia de l’hidrogen verd, invertint, juntament amb actors 
privats, en plantes de producció d’hidrogen per a utilitzar-lo en el transport públic.

p) Impulsar plantes de recuperació de materials no renovables, especialment de 
metalls escassos, per a reintroduir-los o convertir-los en subproductes per a aplica-
cions industrials.

q) Impulsar plans pilot per a l’aplicació de la tecnologia digital en la gestió d’al-
guns cultius, i d’una manera immediata en el cas de la vinya i dels arrossars del del-
ta de l’Ebre, amenaçats pel canvi climàtic.

r) Establir acords amb actors tecnològics i financers per a instal·lar a Catalunya 
alguns dels elements de les cadenes de valor de les bateries d’ió liti i de la producció 
de semiconductors.

s) Impulsar amb els Fons Pròxima Generació un pla d’inversió per a les universi-
tats i els centres de recerca catalans per a generar un sistema d’investigació potent, 
estable, amb finançament independent i, sobretot, amb condicions de treball estables 
i dignes per als treballadors, facilitant la creació d’un model de carrera professional 
definit.

t) Presentar el 2023 l’estratègia del ferrocarril per a mitjà i llarg termini, amb 
l’objectiu de prioritzar el transport de viatgers i mercaderies eficient i sostenible i 
de contribuir a la consolidació, l’estabilització i el creixement del sector de la cons-
trucció de material ferroviari i al manteniment d’aquest material. Aquesta estratègia 
haurà de preveure, entre altres qüestions: 

1r. Impulsar estudis i projectes per a ampliar la xarxa ferroviària, i en especial 
per a valorar la viabilitat de cobrir territoris que han perdut aquesta cobertura.

2n. Promoure el desenvolupament del Corredor Mediterrani, impulsant iniciati-
ves i participant en tots els fòrums multilaterals convocats amb aquesta finalitat, i 
instar el Govern de l’Estat a impulsar les infraestructures que l’acompanyen, com 
ara la terminal multimodal del port de Barcelona o el corredor de mercaderies per 
l’interior de Tarragona i del Penedès, que en cap cas haurà d’emprar les vies de les 
línies de Rodalies R2 i R4, i amb les actuacions que garanteixin que el corredor de 
mercaderies no se saturi a cinc o sis anys vista, com el tercer fil a Portbou o el cor-
redor per a mercaderies amb ample europeu.

3r. Negociar amb el Govern de l’Estat el traspàs definitiu i complet de Roda-
lies, incloent-hi els serveis ferroviaris d’alta velocitat, perquè la Generalitat pugui 
impulsar un servei públic de transport de viatgers, de mitjana distància o regional, 
amb preus i freqüències raonables i projectar una xarxa ferroviària catalana d’alta 
velocitat que connecti, aprofitant la via existent, Barcelona, Lleida, l’Aldea/Tortosa, 
Tarragona, Reus, Figueres i Girona, amb un servei adaptat a les necessitats reals 
dels usuaris.
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u) Impulsar, dotant-lo dels recursos econòmics suficients, l’aprovació del Pla ge-
neral de política forestal de Catalunya, que inclou la promoció de l’elaboració de 
plans de gestió de les masses forestals, vetllant perquè el Pla estimuli el suport a 
les administracions locals i comarcals per a executar plans forestals que gestionin 
el valor dels boscos, des del punt de vista tant econòmic com de conservació de la 
biodiversitat i dels valors socials i paisatgístics, i amb el suport d’institucions com 
el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i el Centre de Ciència i Tec-
nologia Forestal de Catalunya. El Pla ha de preveure l’aprofitament dels recursos 
bioeconòmics dels boscos (primera i segona transformació de la fusta i productes 
secundaris) per a proveir material de fusteria, embalatge, construcció i estructural 
i ha d’impulsar l’elaboració de projectes de recerca i innovació que permetin nous 
aprofitaments, com ara l’obtenció de matèries primeres d’alt valor afegit per a la in-
dústria i per a aplicacions industrials com els biocombustibles o els polímers.

v) Iniciar els tràmits necessaris per a la posada en funcionament del servei de 
rodalia de Lleida.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Moció 58/XIV del Parlament de Catalunya, sobre els drets laborals
302-00074/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 20, 17.12.2021, DSPC-P 39

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de desembre de 2021, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els drets laborals (tram. 302-00074/13), presentada pel diputat Jor-
di Albert i Caballero, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem (reg. 24826) i pel Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 24893).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís amb el fet que una 

recuperació digna és una recuperació basada en un treball digne, i que Catalunya, 
després de la pandèmia de covid, ha de transformar la seva economia verda i sos-
tenible per a poder competir en valor afegit i coneixement, i no en costos laborals i 
precarietat.

2. El Parlament de Catalunya fa una crida al Govern de l’Estat per a derogar la 
reforma laboral del Partit Popular el 2012 i la del Partit Socialista el 2010, la qual 
cosa és imprescindible per a reequilibrar les eines disponibles a l’hora de mitjançar 
entre el treball i el capital, i en concret recuperar l’autorització administrativa dels 
expedients de regulació d’ocupació per a tornar a fer possible el paper de la Gene-
ralitat com a autoritat laboral, que són determinats en els convenis col·lectius sec-
torials.

3. El Parlament de Catalunya torna a manifestar la necessitat que els Fons Prò-
xima Generació de la Unió Europea s’utilitzin com a palanca per a transformar 
l’economia, per a finançar projectes complexos però possibles, que difícilment s’im-
pulsarien sense lideratge públic, i exigeix al Govern de l’Estat que garanteixi que 
cap euro públic provinent dels Fons Pròxima Generació no serveix per a finançar 
processos de deslocalització i desmantellament del teixit industrial de Catalunya.
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4. El Parlament de Catalunya manifesta que la millor manera d’assegurar un 
mercat laboral just i una competició justa entre les diferents empreses és garantir 
que tothom compleix els mateixos estàndards, i reivindica el paper de la Inspecció 
de Treball a l’hora de fer complir aquests estàndards per a tothom; per aquest motiu, 
considera imprescindible que es reforci i considera necessari que, en coordinació 
amb el Govern de Catalunya, el Govern de l’Estat garanteixi els efectius necessaris 
i agilitzi la velocitat de cobertura per al cos d’inspectors i subinspectors de treball, 
que permeti garantir el bon funcionament de la Inspecció de Treball a Catalunya, i 
insta la Inspecció de Treball a planificar i efectuar campanyes conjuntes amb efec-
tius estatals, com s’ha fet fins ara, per a assolir més col·lectius i millorar les condi-
cions dels treballadors afectats per la vulneració de drets.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Treballar per la reindustrialització per mitjà de la renovació i l’aprovació d’un 

nou pacte nacional per a la indústria per al període del 2022 al 2025 que afronti 
els reptes del sector industrial de Catalunya, com són la globalització, una creixent 
desigualtat en la societat, els avenços tecnològics, el canvi de model industrial –l’es-
vaïment de les fronteres entre la indústria i els serveis–, la sostenibilitat i la quarta 
revolució industrial, anomenada també indústria 4.0. Des del diàleg social, la indús-
tria és un sector que ha d’afrontar el repte de la transició verda i ha d’avançar cap 
a formes de producció respectuoses amb el medi ambient, aprofitant tots els avan-
tatges que li pot aportar la digitalització, i vetllant per no deixar ningú enrere per 
motius socials o laborals.

b) Fer del sector públic la punta de llança d’aquesta transformació industrial, des-
envolupant una política de participacions públiques en projectes estratègics i tractors 
i assegurant que la inversió pública reverteix en el bé comú.

c) Elaborar un codi de bones pràctiques per a ordenar i millorar els processos 
de reindustrialització que estigui basat en l’anàlisi i la comunicació anticipada entre 
les administracions públiques, l’empresa i els representants dels treballadors per a 
acompanyar empreses en dificultats i intentar assegurar-ne la viabilitat futura o tro-
bar alternatives que minimitzin l’impacte en l’ocupació i el territori.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a incentivar la 
natalitat i abordar l’hivern demogràfic
300-00088/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 16.12.2021, DSPC-P 38.

Interpel·lació al Govern sobre la situació de les persones sense llar
300-00090/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 15.12.2021, DSPC-P 37.
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Interpel·lació al Govern sobre la situació de la joventut
300-00091/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 15.12.2021, DSPC-P 37.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 15.12.2021, DSPC-P 37.

Interpel·lació al Govern sobre la recerca i la transferència de 
coneixement com a eixos clau de la societat del coneixement
300-00093/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 16.12.2021, DSPC-P 38.

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la mediació i els mètodes 
alternatius de resolució de conflictes
300-00094/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 16.12.2021, DSPC-P 38.

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions del Departament 
d’Igualtat i Feminismes en matèria d’antiracisme
300-00095/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 20, tinguda el 16.12.2021, DSPC-P 38.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de 
paratges naturals d’interès nacional i de reserves naturals integrals
202-00065/12

CADUCITAT DE LA TRAMITACIÓ

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de desembre de 2021, vist l’in-
forme del secretari de la Comissió de Control de la Iniciativa Legislativa Popular 
(reg. 23714), ha declarat la caducitat de la tramitació atès que no ha reunit el nombre 
de 50.000 signatures degudament autenticades.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment 
de la sentència del Tribunal Suprem en matèria de política lingüística 
als centres educatius
302-00067/13

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 20, tinguda el 15.12.2021, DSPC-P 37.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de 
la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 
estableix que almenys el 25% de les classes dels centres educatius 
s’han d’impartir en castellà
302-00072/13

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 20, tinguda el 15.12.2021, DSPC-P 37.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
desindustrialització de Catalunya
302-00075/13

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 20, tinguda el 17.12.2021, DSPC-P 39.



BOPC 195
21 de desembre de 2021

3.01.01. Projectes de llei 22

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

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

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 192)

A la pàgina 27
Títol o epígraf: Article 2 ter. Modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic
On hi diu:
«Es modifica, amb efectes de l’1 de gener de 2022, l’apartat 2 de l’article 41 de 

la llei 16/2017, que resta redactat de la manera següent:
2. A l’efecte d’aquest impost, es consideren aptes per a circular per les vies pú-

bliques els vehicles a què fa referència l’apartat 1 matriculats en el Registre de vehi-
cles establert pel Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, 
del 23 de desembre, mentre no n’hagin estat donats de baixa de manera definitiva o 
temporal i els vehicles proveïts de permisos temporals.»

Hi ha de dir:
«Es modifica, amb efectes de l’1 de gener de 2021, l’apartat 2 de l’article 41 de la 

llei 16/2017, que resta redactat de la manera següent:
2. A l’efecte d’aquest impost, es consideren aptes per a circular per les vies pú-

bliques els vehicles a què fa referència l’apartat 1 matriculats en el Registre de vehi-
cles establert pel Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, 
del 23 de desembre, mentre no n’hagin estat donats de baixa de manera definitiva o 
temporal i els vehicles proveïts de permisos temporals.»

A la pàgina 119
Títol o epígraf: Disposició addicional quarta. Pròrroga del que disposa l’article 

20 del Decret llei 25/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria so-
cial i de caràcter fiscal i administratiu, amb relació al tractament d’imports de cànon 
de l’aigua inclosos en rebuts esdevinguts incobrables

On hi diu: 
«Es prorroga per als exercicis del 2022 al 2025, inclòs, el que disposa l’article 20 

del Decret llei 25/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social 
i de caràcter fiscal i administratiu, amb relació a la possibilitat que les entitats sub-
ministradores justifiquin i es dedueixin els imports de cànon de l’aigua repercutits 
per factura sobre llurs abonats esdevinguts incobrables, sempre que les factures ha-
gin estat emeses a partir de l’1 de gener de 2019 i fins al 31 de desembre de 2021.»

Hi ha de dir: 
«Es prorroga per als exercicis del 2022 al 2024, inclòs, el que disposa l’article 20 

del Decret llei 25/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social 
i de caràcter fiscal i administratiu, amb relació a la possibilitat que les entitats sub-
ministradores justifiquin i es dedueixin els imports de cànon de l’aigua repercutits 
per factura sobre llurs abonats esdevinguts incobrables, sempre que les factures ha-
gin estat emeses a partir de l’1 de gener de 2019 i fins al 31 de desembre de 2020.»

A la pàgina 122
Títol o epígraf: Disposició addicional novena. Habilitació excepcional i transitò-

ria als operadors autoritzats actuals de la inspecció tècnica de vehicles perquè con-
tinuïn prestant el servei 
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On hi diu: 

Operador 
Pro-
víncia* 

Comarca SSTT** Estació Línies 

APPLUS B Barcelonès Barcelona B-02 Badalona 4 

APPLUS B Baix Llobregat Barcelona B-05 Sant Just 
Desvern 2 

APPLUS B Baix Llobregat Barcelona B-07 Sant Joan 
Despí/Viladecans 2 

APPLUS B Maresme Barcelona B-08 Argentona 3 

APPLUS B Alt Penedès Barcelona B-09 Olèrdola 2 

APPLUS B Barcelonès Barcelona B-10 Puigmadrona 2 

APPLUS B Baix Llobregat Barcelona B-11 Cornellà 3 

APPLUS B Anoia Barcelona B-12 Igualada 2 

APPLUS B Barcelonès Barcelona B-14 Diputació 2 

APPLUS B Barcelonès Barcelona B-15 Motors 4 

APPLUS B Garraf Barcelona B-17 Vilanova i la 
Geltrú 2 

APPLUS B Vallès Oriental Barcelona B-18 Granollers 3 

APPLUS B Baix Llobregat Barcelona B-21 Sant Andreu 
de la Barca 2 

APPLUS B Vallès 
Occidental 

Barcelona B-24 Sabadell 
3 

TUV SUD B Vallès Oriental Barcelona B-26 Sant Celoni 2 

TR CERTIO B Vallès 
Occidental 

Barcelona B-03 Viladecavalls 
4 

TR CERTIO B Bages Barcelona B-06 Manresa 2 

TR CERTIO B Berguedà Barcelona B-13 Berga 2 

TR CERTIO B Barcelonès Barcelona B-16 Còrsega 3 

TR CERTIO B Barcelonès Barcelona B-19 Avila 3 

TR CERTIO B Cim Vallès Barcelona B-20 CIM - Vallès 2 

TR CERTIO B Vallès 
Occidental 

Barcelona B-22 Sant Cugat 
3 

TR CERTIO B Barcelonès Barcelona B-23 Caracas 2 

TR CERTIO L Solsonès Barcelona L-06 Solsona 1 

ITEVELESA B Bages Barcelona B-25 Sant Fruitós 2 

PREVENCONTROL B Osona Barcelona B-04 Vic 3 

PREVENCONTROL GI Gironès Girona GI-02 Celrà 3 

PREVENCONTROL GI Empordà Girona GI-03 Vilamalla 3 

PREVENCONTROL GI Garrotxa Girona GI-04 Olot 2 

PREVENCONTROL GI Baix Empordà Girona GI-06 Palamós 2 

PREVENCONTROL GI Selva Girona GI-07 Blanes 3 

PREVENCONTROL GI Ripollès Girona GI-08 Ripoll 1 

PREVENCONTROL GI Gironès Girona GI-09 Girona 3 

APPLUS GI Cerdanya Lleida GI-05 Puigcerdà 1 

APPLUS L Segrià Lleida L-02 Lleida 4 

APPLUS L Pallars Jussà Lleida L-03 Tremp 1 

APPLUS L Segarra Lleida L-05 Granyanella 2 

APPLUS L Noguera Lleida L-07 Artesa de 
Segre 1 

APPLUS L Vall d’Aran Lleida L-08 Vielha 1 

APPLUS L Pallars Sobirà Lleida L-09 Sort 1 

TUV SUD L Garrigues Lleida L-11 les Borges 
Blanques 2 
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Operador 
Pro-
víncia* 

Comarca SSTT** Estació Línies 

CERTIO L Alt Urgell Lleida L-04 Montferrer 1 

ITEVELESA L Alta 
Ribagorça 

Lleida L-10 Pont de Suert 
1 

APPLUS T Baix Camp Tarragona T-02 Reus 4 

APPLUS T Conca de Barberà Tarragona T-05 Montblanc 1 

APPLUS T Tarragonès Tarragona T-06 Tarragona 3 

ITEVELESA T Baix Penedès Tarragona T-07 Bellvei 2 

APPLUS T Baix Ebre Terres de 
l’Ebre 

T-03 Tortosa 
2 

APPLUS T Ribera d’Ebre Terres de 
l’Ebre 

T-04 Móra la Nova 
2 

TUV SUD T Montsià Terres de 
l’Ebre 

T-08 Amposta 
1 

APPLUS    M-01  

APPLUS    M-08  

APPLUS    M-05  

APPLUS    M-07  

TUV SUD    M-12  

TUV SUD    M-13  

CERTIO    M-03  

ITEVELESA    M-11  

PREVENCONTROL    M-09  

Hi ha de dir: 

Operador 
Pro-
víncia* 

Comarca SSTT** Estació 
Línies 

APPLUS B Barcelonès Barcelona B-02 Badalona 4 

APPLUS B Baix Llobregat Barcelona B-05 Sant Just 
Desvern 

2 

APPLUS B Baix Llobregat Barcelona B-07 Sant Joan 
Despí/Viladecans 

2 

APPLUS B Maresme Barcelona B-08 Argentona 3 

APPLUS B Alt Penedès Barcelona B-09 Olèrdola 2 

APPLUS B Barcelonès Barcelona B-10 Puigmadrona 2 

APPLUS B Baix Llobregat Barcelona B-11 Cornellà 3 

APPLUS B Anoia Barcelona B-12 Igualada 2 

APPLUS B Barcelonès Barcelona B-14 Diputació 2 

APPLUS B Barcelonès Barcelona B-15 Motors 4 

APPLUS B Garraf Barcelona B-17 Vilanova i la 
Geltrú 

2 

APPLUS B Vallès Oriental Barcelona B-18 Granollers 3 

APPLUS B Baix Llobregat Barcelona B-21 Sant Andreu 
de la Barca 

2 

APPLUS B Vallès 
Occidental 

Barcelona B-24 Sabadell 3 

TUV SUD B Vallès Oriental Barcelona B-26 Sant Celoni 2 

TR CERTIO B Vallès 
Occidental 

Barcelona B-03 Viladecavalls 4 

TR CERTIO B Bages Barcelona B-06 Manresa 2 

TR CERTIO B Berguedà Barcelona B-13 Berga 2 
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Operador 
Pro-
víncia* 

Comarca SSTT** Estació 
Línies 

TR CERTIO B Barcelonès Barcelona B-16 Còrsega 3 

TR CERTIO B Barcelonès Barcelona B-19 Avila 3 

TR CERTIO B Cim Vallès Barcelona B-20 CIM - Vallès 2 

TR CERTIO B Vallès 
Occidental 

Barcelona B-22 Sant Cugat 3 

TR CERTIO B Barcelonès Barcelona B-23 Caracas 2 

TR CERTIO L Solsonès Barcelona L-06 Solsona 1 

ITEVELESA B Bages Barcelona B-25 Sant Fruitós 2 

PREVENCONTROL B Osona Barcelona B-04 Vic 3 

PREVENCONTROL GI Gironès Girona GI-02 Celrà 3 

PREVENCONTROL GI Empordà Girona GI-03 Vilamalla 3 

PREVENCONTROL GI Garrotxa Girona GI-04 Olot 2 

PREVENCONTROL GI Baix Empordà Girona GI-06 Palamós 2 

PREVENCONTROL GI Selva Girona GI-07 Blanes 3 

PREVENCONTROL GI Ripollès Girona GI-08 Ripoll 1 

PREVENCONTROL GI Gironès Girona GI-09 Girona 3 

APPLUS GI Cerdanya Lleida GI-05 Puigcerdà 1 

APPLUS L Segrià Lleida L-02 Lleida 4 

APPLUS L Pallars Jussà Lleida L-03 Tremp 1 

APPLUS L Segarra Lleida L-05 Granyanella 2 

APPLUS L Noguera Lleida L-07 Artesa de 
Segre 

1 

APPLUS L Vall d’Aran Lleida L-08 Vielha 1 

APPLUS L Pallars Sobirà Lleida L-09 Sort 1 

TUV SUD L Garrigues Lleida L-11 les Borges 
Blanques 

2 

CERTIO L Alt Urgell Lleida L-04 Montferrer 1 

ITEVELESA L Alta 
Ribagorça 

Lleida L-10 Pont de Suert 1 

APPLUS T Baix Camp Tarragona T-02 Reus 4 

APPLUS T Conca de Barberà Tarragona T-05 Montblanc 1 

APPLUS T Tarragonès Tarragona T-06 Tarragona 3 

ITEVELESA T Baix Penedès Tarragona T-07 Bellvei 2 

APPLUS T Baix Ebre Terres de 
l’Ebre 

T-03 Tortosa 2 

APPLUS T Ribera d’Ebre Terres de 
l’Ebre 

T-04 Móra la Nova 2 

TUV SUD T Montsià Terres de 
l’Ebre 

T-08 Amposta 1 

APPLUS    M-01  

APPLUS    M-08  

APPLUS    M-05  

APPLUS    M-07  

TUV SUD    M-12  

TUV SUD    M-13  

CERTIO    M-03  

ITEVELESA    M-11  

PREVENCONTROL    M-09  

PREVENCONTROL M-10
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 24341 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.12.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 24341)

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

Determinar, en base al resultat de l’estudi d’anàlisi d’alternatives de millora, 
l’opció que millor s’adeqüi a les necessitats del territori i garanteixi un nivell de 
serveis, que tingui una bona accessibilitat, satisfaci les necessitats d’aparcaments i 
mobilitat, i totes les infraestructures i equipaments sanitaris necessaris per solucio-
nar les demandes de les comarques ebrenques, que es reforci com a l’Hospital de 
Referència per a les Terres de l’Ebre i que estigui adaptat a les necessitats actuals i 
futures, també amb capacitat d’ampliació per a donar una cobertura sanitària públi-
ca i moderna.

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

Garantir que el projecte aprovat per la Comissió paritària, compleixi amb les 
condicions exigibles d’accessibilitat i de mobilitat, per a un centre hospitalari de 
Referència per a les Terres de l’Ebre a Tortosa, en base al volum d’usuaris potenci-
als que ha d’abastir.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació de l’apartat 3

Activar en un termini màxim de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta 
de resolució els tràmits previs convenients per abordar les necessitats de l’Hospital 
de Referència per a les Terres de l’Ebre.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (4)
De modificació de l’apartat 4

D’acord amb els pressupostos de la Generalitat per al 2022 disposar la inversió 
necessària per endegar el projecte adoptat per a l’Hospital Verge de la Cinta de Tor-
tosa, centre de referència per a les Terres de l’Ebre.
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Proposta de resolució sobre el consultori local de Tiana
250-00350/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 24342 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.12.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 24342)

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

Vetllar per tal que les prestacions que ofereix el Consultori Local de Tiana, en 
equipaments i personal, garanteixin un servei òptim i adequat al volum potencial de 
població del municipi.

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

Determinar els recursos necessaris previs als pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per valorar la necessitat de construir un nou equipament sanitari en els 
terrenys de propietat municipal.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 24343 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.12.2021

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 24343)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació de l’apartat 2

Adequar els serveis prestats al consultori local del Pla de l’Avellà, tenint en 
compte els que hi havia abans de la pandèmia.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23661 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 17.12.2021

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 23661)

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

1. Estudiar els mecanismes per fer efectiu en un període de 3 mesos el pagament 
de gratificació Covid als professionals dels Serveis de Neteja als quals no s’ha pogut 
fer efectiva.
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Proposta de resolució sobre la reducció de la publicitat institucional 
de la Generalitat
250-00381/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25474).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25475).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25476).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25477).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25478).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25479).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25480).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25481).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25482).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25483).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25484).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la violència masclista que pateixen les 
dones amb discapacitat
250-00392/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25485).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25486).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25487).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25488).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’Ajut Oficial al Desenvolupament
250-00396/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25489).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25490).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25491).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25492).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació del protocol de dol del 
Parlament de Catalunya
250-00401/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25494).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’erradicació dels matrimonis forçats
250-00402/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25493).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25495).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25496).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25497).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25498).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25499).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 25500).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2021 al 31.12.2021).
Finiment del termini: 17.01.2022; 10:30 h.

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les mesures 
contra els operadors de transport que participin en el tràfic de 
persones o el tràfic il·lícit de migrants, o els facilitin, amb relació a 
l’entrada il·legal al territori de la Unió Europea
295-00050/13

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 07.12.2021

Reg. 24199 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i 

Cooperació, 13.12.2021

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a las medidas contra los operadores de transporte que 
participen en la trata de personas o el tráfico ilícito de migrantes, o los 
faciliten, en relación con la entrada ilegal en el territorio de la Unión 
Europea [COM(2021) 753 final] [2021/0387 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
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tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Estrasburgo, 23.11.2021 COM(2021) 753 final 2021/0387 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las medidas contra los operadores de transporte que 
participen en la trata de personas o el tráfico ilícito de migrantes, o los 
faciliten, en relación con la entrada ilegal en el territorio de la Unión 
Europea

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Unión y los Estados miembros son partes en varias convenciones y protoco-

los de las Naciones Unidas destinados a combatir la delincuencia organizada trans-
nacional, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, a saber: 

– la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional1; 

– el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especi-
almente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional2; 

– el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Orga-
nizada Transnacional3.

Estas actividades ilegales recurren con mucha frecuencia a distintos medios y 
modos de transporte, por lo que es necesario involucrar estrechamente a los opera-
dores de transporte en la prevención de dichas actividades y la lucha contra ellas.

Ya se han adoptado varias iniciativas sectoriales a nivel internacional a este res-
pecto. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha adoptado la cir-
cular 357, «Directrices dirigidas a tripulaciones de vuelo y cabina para notificar y 
denunciar casos de trata de personas en la aviación»4, y la circular 352, «Directrices 
para la instrucción de la tripulación de cabina sobre reconocimiento y respuesta a 
la trata de personas»5. De acuerdo con estas circulares, las administraciones de avi-
ación civil de los Estados deberían exigir a los explotadores que elaboren políticas, 
procedimientos, capacitación y orientación para sus empleados sobre estas cuesti-
ones. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en 
inglés) también emitió una resolución contra la trata de personas en 2018, y ha ela-
borado textos de orientación para sus miembros6. La Organización Marítima Inter-
nacional (OMI) ha publicado medidas provisionales para luchar contra las prácticas 
peligrosas relacionadas con la trata, el tráfico ilícito o el transporte de migrantes 
por mar7. La Cámara Internacional de Navegación Marítima (CINM) ha publicado 

1. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf 
2. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf 
3. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
4. https://www.icao.int/Meetings/FALP/Documents/FALP11-2020/Cir352/Cir352_es.pdf
5. https://www.icao.int/safety/airnavigation/OPS/CabinSafety/Documents/Cir357_es.pdf
6. https://www.iata.org/contentassets/8e5bb5f5bfa04057a8826cf042cd4df9/human-trafficking-guidelines-v1.
pdf y https://www.iata.org/contentassets/8e5bb5f5bfa04057a8826cf042cd4df9/resolution-trafficking-per-
sons-agm2018.pdf
7. https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/Documents/MSC.1-Circ.896-Rev.2.pdf 

https://correoweb.congreso.int/owa/redir.aspx?C=f978506f04bf4b21bf7911964f1872d6&URL=mailto%3acmue%40congreso.es
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://www.icao.int/Meetings/FALP/Documents/FALP11-2020/Cir352/Cir352_es.pdf
https://www.icao.int/safety/airnavigation/OPS/CabinSafety/Documents/Cir357_es.pdf
https://www.iata.org/contentassets/8e5bb5f5bfa04057a8826cf042cd4df9/human-trafficking-guidelines-v1.pdf
https://www.iata.org/contentassets/8e5bb5f5bfa04057a8826cf042cd4df9/human-trafficking-guidelines-v1.pdf
https://www.iata.org/contentassets/8e5bb5f5bfa04057a8826cf042cd4df9/resolution-trafficking-persons-agm2018.pdf
https://www.iata.org/contentassets/8e5bb5f5bfa04057a8826cf042cd4df9/resolution-trafficking-persons-agm2018.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/Documents/MSC.1-Circ.896-Rev.2.pdf
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orientaciones para garantizar la seguridad y la protección de la gente de mar y las 
personas rescatadas8.

Muchos operadores de transporte ya cuentan con políticas para evitar, en la me-
dida de lo posible, convertirse en cómplices de la trata y el transporte ilícito de 
personas. No obstante, en algunos casos estas políticas no se aplican, o se aplican 
incorrectamente.

Los acontecimientos recientes también han puesto de manifiesto cómo se pue-
de instrumentalizar a migrantes con fines políticos y cómo algunos operadores de 
transporte han contribuido a operaciones de tráfico ilícito y trata de personas (en al-
gunos casos, beneficiándose de ellas), que han puesto en peligro la vida de personas 
vulnerables y la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión.

Por consiguiente, para evitar tales situaciones, es necesario adoptar legislación 
específica contra los operadores de transporte que participen en la trata de personas 
o el tráfico ilícito de migrantes, o los faciliten, en relación con la entrada ilegal en 
el territorio de la Unión. Para perseguir eficazmente este objetivo, dicha legislación 
debe ser aplicable en toda la Unión. Las condiciones para su aplicación deben ser lo 
más parecidas posible a las previstas en la Convención de las Naciones Unidas an-
teriormente mencionada, que han sido ratificadas por la inmensa mayoría de los pa-
íses del mundo, entre ellos todos los Estados miembros de la Unión. De esta forma, 
la Unión podrá utilizar plenamente los instrumentos previstos en esa Convención 
cuando las actividades de trata o tráfico ilícito se lleven a cabo con el fin de cometer 
delitos graves en la Unión, también en aquellas situaciones contempladas en el artí-
culo 15, apartado 2, de dicha Convención.

Por consiguiente, el presente Reglamento debe proporcionar un marco jurídi-
co que permita a la Unión adoptar medidas contra los operadores de transporte de 
cualquier modo de transporte (aéreo, marítimo, por vías navegables interiores, por 
ferrocarril y por carretera) que participen en las actividades mencionadas. Los tipos 
de medidas que han de imponerse deben ser adecuados y proporcionados, habida 
cuenta de las circunstancias particulares de cada caso concreto. Las medidas pueden 
consistir, más concretamente, en impedir nuevas ampliaciones de las operaciones de 
transporte que actualmente se llevan a cabo, o limitar tales operaciones; en suspen-
der las licencias y autorizaciones concedidas con arreglo al Derecho de la Unión; 
en suspender el derecho a sobrevolar la Unión, a transitar por su territorio o hacer 
escala en sus puertos; en suspender el derecho de repostar o realizar labores de man-
tenimiento en la Unión, o en suspender el derecho a llevar a cabo operaciones con 
destino u origen en la Unión o dentro de ella.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta es complementaria de la acción exterior de la Unión, en 

particular de su política exterior y de seguridad común. A la luz de la posible dimen-
sión de seguridad, es conveniente que la estrategia global, por lo que se refiere a las 
medidas que deban adoptarse, se defina en coordinación con el Alto Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 91 y el artículo 100, apartado 2, del Trata-

do de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con asuntos de transporte.

Subsidiariedad 
Dado que el objetivo de la presente propuesta, a saber, garantizar un planteami-

ento armonizado con respecto a las medidas contra los operadores de transporte, 
no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, 

8. https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/Documents/large-scale-rescue-at-sea.pdf 

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/Documents/large-scale-rescue-at-sea.pdf
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debido a sus efectos, su complejidad y su carácter transfronterizo e internacional, 
puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuer-
do con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea.

Proporcionalidad
La propuesta no excede de lo necesario para alcanzar su objetivo.

Elección del instrumento
Con el fin de garantizar que los migrantes y las demás personas afectadas por 

tales operaciones ilegales estén protegidos de manera uniforme y eficaz, las normas 
que se establezcan al respecto deben adoptar la forma de Reglamento. Las presentes 
medidas deben ir acompañadas de medidas humanitarias adecuadas.

3. Consultas con las partes interesadas 
Desde el inicio de la crisis en las fronteras exteriores de la Unión con Bielorru-

sia, la Unión viene haciendo pleno uso de los instrumentos diplomáticos y de sensi-
bilización de que dispone, tanto a nivel político como técnico.

La Comisión y el alto representante han intensificado las visitas a los principa-
les países de origen y tránsito. Se ha recordado a las autoridades de esos terceros 
países las obligaciones que les incumben en virtud de las convenciones interna-
cionales sobre la trata y el tráfico ilícito, y se las ha alertado de la situación en la 
frontera de la Unión con Bielorrusia, del riesgo de que sus ciudadanos y las per-
sonas en tránsito sean explotados, de la necesidad de informar activamente a sus 
ciudadanos de los riesgos y peligros de la migración irregular a Europa y del po-
sible impacto negativo en sus relaciones con la Unión Europea. Las actividades de 
sensibilización han incluido contactos directos con compañías aéreas y autoridades 
de aviación civil.

Todas las partes consultadas estaban de acuerdo en la necesidad de garantizar 
la disponibilidad de unos instrumentos eficaces y adecuados para luchar contra el 
tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, en particular el uso de medios 
de transporte comerciales en este contexto, y en la necesidad de garantizar que se 
adopten medidas adecuadas para proteger la vida y la seguridad de las personas que 
son instrumentalizadas con fines políticos.

Derechos fundamentales
El tratamiento de los datos personales se realizará de modo que se respeten las 

obligaciones en materia de protección de tales datos establecidas en el Reglamento 
(UE) 2016/6799 y en el Reglamento (UE) 2018/172510 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la Unión.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Cualquier medida adoptada en virtud del presente Reglamento estará limitada en 

el tiempo y será objeto de revisión con arreglo al artículo 3, apartado 2.

9. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
10. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
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Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta se estructura como sigue: 
Artículo 1: Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 2: Definiciones 
Artículo 3: Medidas relativas a los operadores de transporte
Artículo 4: Derecho a ser oído
Artículo 5: Disposiciones procedimentales
Artículo 6: Cooperación con terceros países
Artículo 7: Información y derechos de los pasajeros
Artículo 8: Procedimiento de comité
Artículo 9: Entrada en vigor 

2021/0387 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las medidas contra los operadores de transporte que 
participen en la trata de personas o el tráfico ilícito de migrantes, o los 
faciliten, en relación con la entrada ilegal en el territorio de la Unión 
Europea 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 91 y su artículo 100, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo11,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones12,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes ponen en peligro la vida 

y la seguridad de estos y, en particular, de las personas más vulnerables.
(2) La instrumentalización de migrantes, que consiste en que los agentes estata-

les faciliten la migración irregular con fines políticos, es un fenómeno cada vez más 
preocupante que puede implicar el tráfico ilícito de migrantes o la trata de personas 
en relación con la entrada ilegal en el territorio de la Unión, lo que puede poner en 
peligro la vida y la seguridad de estas personas y supone además una amenaza para 
la seguridad de las fronteras de la Unión.

(3) Estas actividades ilegales recurren con mucha frecuencia a distintos medios 
y modos de transporte, por lo que, para prevenir estas actividades y luchar contra 
ellas, es necesario centrarse en los operadores de transporte. Por tanto, a fin de com-
batir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, debe preverse la adopción 
de medidas contra los operadores de transporte comercial que participen en tales 
operaciones ilegales o las faciliten. Esas medidas deben aplicarse no solo cuando los 
operadores de transporte utilicen los medios de transporte para la trata de personas 
y el tráfico ilícito de migrantes, sino también cuando participen activamente en las 
actividades delictivas de un grupo delictivo organizado dedicado a la trata de perso-
nas y el tráfico ilícito de migrantes con conocimiento del objetivo y de la actividad 
general de dicho grupo, o de su intención de cometer esos delitos, o cuando apoyen 
o faciliten la comisión de tales delitos, incluso cuando dichos operadores de trans-
porte y grupos delictivos organizados estén auspiciados por el Estado. Las medidas 
en cuestión pueden centrarse en las actividades de los operadores de transporte aun 
cuando estos no transporten personas o migrantes a la Unión. Estas medidas no 

11. DO C […] de […], p. […].
12. DO C […] de […], p. […].
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deben afectar a las actividades de los operadores no comerciales, en particular a las 
actividades humanitarias.

(4) A la luz de la posible dimensión de seguridad de este asunto, es conveniente 
que la estrategia global, por lo que se refiere a las medidas que deban adoptarse, se 
defina en coordinación con el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exterio-
res y Política de Seguridad.

(5) El procedimiento para adoptar medidas contra los operadores de transporte 
que contribuyan a la trata de personas o al tráfico ilícito de migrantes debe permitir 
que las decisiones se tomen rápidamente. Dichas medidas han de ser siempre ne-
cesarias y proporcionadas, y estar limitadas en el tiempo. Debe ser posible ampli-
arlas, cuando sea necesario. Los tipos de medidas que pueden adoptarse contra los 
operadores de transporte deben ser lo suficientemente amplios como para ser apli-
cables de forma eficaz a la conducta específica del operador de transporte de que 
se trate.

(6) De conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo13 y el artículo 8 de la Directiva 87/540/CEE del 
Consejo14, para prestar determinados servicios de transporte en la Unión, los gesto-
res y operadores de transporte deben gozar de honorabilidad. Al evaluar si los ges-
tores y operadores de transporte cumplen, o siguen cumpliendo, ese requisito, los 
Estados miembros deben tener en cuenta las medidas adoptadas por la Comisión 
con arreglo al presente Reglamento.

(7) A fin de garantizar que las medidas contra los operadores de transporte pue-
dan adoptarse rápidamente, deben conferirse a la Comisión competencias de eje-
cución para imponer dichas medidas mediante actos de ejecución inmediatamente 
aplicables. También deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para 
adoptar disposiciones de aplicación relativas a los procedimientos que deben seguirse 
antes de adoptar dichas medidas. Tales competencias deben ejercerse de conformi-
dad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo15.

(8) Es fundamental garantizar que, antes adoptar cualquier medida individual 
que afecte desfavorablemente a una persona, se respete su derecho a ser oída. La 
Comisión debe velar por que, antes de adoptar cualquier medida contra los opera-
dores de transporte, estos tengan la oportunidad de ser oídos, sin olvidar por ello la 
urgencia del procedimiento. También debe ser posible invitar a los operadores de 
transporte a cesar sin demora cualquier actividad relacionada con la trata de perso-
nas o el tráfico ilícito de migrantes, antes de adoptar medidas contra ellos.

(9) Antes de adoptar medidas contra los operadores de transporte establecidos en 
terceros países, la Comisión debe consultar adecuadamente a las autoridades per-
tinentes, con el fin de coordinar sus acciones. En este contexto, la Comisión también 
debe poder pedir a dichas autoridades que adopten cualquier medida pertinente.

(10) Las medidas adoptadas contra los operadores de transporte con arreglo al 
presente Reglamento deben hacerse públicas. Por consiguiente, los actos de ejecu-
ción que impongan tales medidas deben publicarse sin demora en el Diario Ofici-
al de la Unión Europea, y los agentes pertinentes de las operaciones de transporte 
deben informar de ellas a los pasajeros, tanto a través de sus sitios web como, cuan-
do proceda, en sus instalaciones.

13. Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el 
que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la 
profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo (DO L 300 
de 14.11.2009, p. 51).
14. Directiva 87/540/CEE del Consejo, de 9 de noviembre de 1987, relativa al acceso a la profesión de transpor-
tista de mercancías por vía navegable en el sector de los transportes nacionales e internacionales y encaminada 
al reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos relativos a dicha profesión (DO L 322 
de 12.11.1987, p. 20).
15. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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(11) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación de la Di-
rectiva 2011/36/UE16, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres huma-
nos y a la protección de las víctimas, que establece, entre otras cosas, mecanismos 
adecuados para la identificación temprana de las víctimas y la asistencia y el apoyo 
tempranos a estas, determina las penas y establece la responsabilidad de las perso-
nas jurídicas que cometen el delito de trata de seres humanos.

(12) El presente Reglamento no debe afectar a los derechos de los pasaje-
ros previstos en los Reglamentos (CE) n.º 261/200417, (CE) n.º 1107/200618, (CE) 
n.º 1371/200719, (UE) n.º 181/201120 y (UE) n.º 1177/201021 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. En particular, debe salvaguardarse el derecho a recibir reembolso, 
una oferta de transporte alternativo y compensación. Además, la cancelación de las 
operaciones de transporte con motivo de la aplicación de las medidas adoptadas por 
la Comisión no debe considerarse una circunstancia extraordinaria.

(13) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, garantizar un plan-
teamiento armonizado en toda la Unión en lo que se refiere a las medidas contra 
los operadores de transporte, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros, sino que, debido a sus efectos, su complejidad y su carácter 
transfronterizo e internacional, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta pue-
de adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de 
lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(14) Aunque el presente Reglamento afecta a la libertad de empresa, consagrada 
en el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
respeta el contenido esencial de dicha libertad y la limita únicamente en la medi-
da necesaria para alcanzar los objetivos de prevenir el uso de medios de transporte 
comerciales para el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas y de luchar 
contra dicho uso.

(15) Teniendo en cuenta la urgencia derivada de las circunstancias excepcionales 
causadas por la situación en las fronteras exteriores de la Unión con Bielorrusia, se 
ha considerado adecuado invocar una excepción al plazo de ocho semanas previsto 
en el artículo 4 del Protocolo n.º 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales 
en la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica.

(16) Habida cuenta de la imperiosa necesidad de hacer frente sin demora a toda 
instrumentalización de las personas vulnerables, el presente Reglamento debe entrar 
en vigor con carácter de urgencia el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Han adoptado el presente Reglamento: 

16. Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención 
y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión 
marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1).
17. Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que 
se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación 
de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91 (DO 
L 46 de 17.2.2004, p. 1);
18. Reglamento (CE) n.º 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los derec-
hos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo (DO L 204 de 26.7.2006, p. 1).
19. Reglamento (CE) n.º 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los 
derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (DO L 315 de 3.12.2007, p. 14). 
20. Reglamento (UE) n.º 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los 
derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 (DO 
L 55 de 28.2.2011, p. 1).
21. Reglamento (UE) n.º 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre 
los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n.º 2006/2004 (DO L 334 de 17.12.2010, p. 1).
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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
1. El presente Reglamento establece normas para prevenir y combatir el uso de 

medios de transporte comerciales para participar en el tráfico ilícito de migrantes o 
la trata de personas o facilitarlos.

En particular, establece normas sobre las medidas que pueden adoptarse para 
impedir o restringir las actividades de los operadores de transporte que, en rela-
ción con la entrada ilegal de tales migrantes y demás personas en el territorio de la 
Unión: 

a) utilicen medios de transporte para el tráfico ilícito de migrantes o la trata de 
personas; o

b) con conocimiento de, o bien el objetivo y la actividad delictiva general de un 
grupo delictivo organizado dedicado al tráfico ilícito de migrantes o la trata de per-
sonas, o bien la intención de dicho grupo de cometer tales delitos, participen activa-
mente en sus actividades delictivas; o 

c) organicen, dirijan, respalden, promuevan, faciliten o asesoren los actos de trá-
fico ilícito de migrantes o trata de personas en los que participe un grupo delictivo 
organizado.

2. El presente Reglamento también establece medidas para garantizar que, al 
evaluar la honorabilidad de los gestores y operadores de transporte, los Estados mi-
embros tengan en cuenta las medidas adoptadas por la Comisión a la luz de la con-
ducta de los operadores de transporte a que se refiere el apartado 1.

Artículo 2. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
a) «trata de personas»: la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la re-

cepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas 
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explo-
tación; 

b) «tráfico ilícito de migrantes»: la facilitación de la entrada ilegal de una perso-
na en la Unión, de la cual dicha persona no es nacional o residente permanente, con 
el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio; 

c) «delito grave»: la conducta que constituye un delito punible con una privación 
de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave; 

d) «grupo delictivo organizado»: el grupo estructurado de tres o más personas 
que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de 
cometer uno o más delitos o delitos graves de tráfico ilícito de migrantes o trata de 
personas con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio; 

e) «operador de transporte»: la persona física o jurídica que efectúa una opera-
ción de transporte de carácter comercial por cualquier medio de transporte, a saber, 
aéreo, marítimo, por vías navegables interiores, por ferrocarril o por carretera; 

f) «entrada ilegal»: el paso de fronteras sin cumplir los requisitos necesarios para 
entrar legalmente en el Estado miembro receptor.

Artículo 3. Medidas relativas a los operadores de transporte
1. Sin perjuicio de la aplicación de medidas penales y administrativas naciona-

les, cuando un operador de transporte participe en alguna de las actividades mencio-
nadas en el artículo 1, apartado 1, o las facilite, la Comisión podrá decidir, mediante 
actos de ejecución inmediatamente aplicables, adoptar medidas contra él. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento a que se refi-
ere el artículo 8, apartado 2. Se publicarán inmediatamente en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

2. Las medidas a que se refiere el apartado 1 serán necesarias y proporcionadas, 
y podrán consistir en: 
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a) impedir nuevas ampliaciones de las operaciones de transporte que actualmen-
te se llevan a cabo en el mercado de la Unión, o limitar tales operaciones; 

b) suspender el derecho a prestar servicios de transporte con destino u origen en 
la Unión o dentro de ella; 

c) suspender el derecho a sobrevolar el territorio de la Unión; 
d) suspender el derecho a repostar o realizar labores de mantenimiento en la 

Unión; 
e) suspender el derecho a hacer escala y entrar en los puertos de la Unión; 
f) suspender el derecho a transitar por el territorio de la Unión; 
g) suspender las licencias y autorizaciones concedidas con arreglo al Derecho de 

la Unión que permitan las operaciones dentro de ella o las actividades de transporte 
internacional de viajeros.

El período de aplicación de las medidas no excederá de un año. Estas se revi-
sarán, cuando sea necesario, y podrán renovarse.

3. Al evaluar la honorabilidad de los gestores y operadores de transporte a efec-
tos del artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y del artículo 8 de la Directi-
va 87/540/CEE, los Estados miembros tendrán en cuenta las medidas adoptadas por 
la Comisión con arreglo al apartado 1.

Artículo 4. Derecho a ser oído
La Comisión velará por que, antes de adoptar cualquiera de las medidas a que se 

refiere el artículo 3, el operador de transporte de que se trate tenga la oportunidad 
de ser oído, sin olvidar por ello la urgencia del asunto. Podrá invitarse al operador 
de transporte a cesar sin demora cualquiera de las actividades mencionadas en el 
artículo 1, apartado 1.

Artículo 5. Disposiciones procedimentales
La Comisión podrá adoptar actos de ejecución por los que se establezcan los pro-

cedimientos que deben seguirse para adoptar las medidas previstas en el artículo 3. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento a que 
se refiere el artículo 8, apartado 3.

Artículo 6. Cooperación con terceros países
Antes de adoptar cualquier medida con arreglo al artículo 3 contra los operado-

res de transporte establecidos en terceros países, la Comisión consultará adecuada-
mente a las autoridades pertinentes de ese país, con el fin de coordinar sus acciones. 
La Comisión podrá solicitar a dichas autoridades que adopten cualquier medida 
pertinente.

Artículo 7. Información y derechos de los pasajeros
1. Los actos de ejecución adoptados por la Comisión con arreglo al artículo 3 se 

publicarán inmediatamente en el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. Los operadores de transporte, las autoridades nacionales encargadas de velar 

por el cumplimiento, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, la Agencia Ferrovi-
aria de la Unión Europea, la Agencia Europea de Seguridad Marítima y las entida-
des gestoras de puertos, aeropuertos, estaciones y otras infraestructuras pertinentes 
en el territorio de los Estados miembros informarán a los pasajeros de las medidas 
adoptadas por la Comisión con arreglo al artículo 3, tanto a través de sus sitios web 
como, cuando proceda, en sus instalaciones.

3. El presente Reglamento no afectará a los derechos de los pasajeros previstos 
en los Reglamentos (CE) n.º 261/2004, (CE) n.º 1107/2006, (CE) n.º 1371/2007, (UE) 
n.º 181/2011 y (UE) n.º 1177/2010.

4. A efectos de esos Reglamentos, la cancelación de las operaciones de transpor-
te con motivo de la aplicación de las medidas adoptadas por la Comisión con arreglo 
al artículo 3 no deberá considerarse una circunstancia extraordinaria.



Artículo 8. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 

sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artí-

culo 8 del Reglamento (UE) n.º 182/2011, en relación con su artículo 5.
3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-

tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 9. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Estrasburgo, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente / la presi-

denta
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al tercer període de sessions
244-00008/13

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de desembre de 2021, d’acord 
amb el que estableix l’article 83.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Porta-
veus ha aprovat el calendari indicatiu de sessions plenàries per al tercer període de 
sessions (gener - juliol 2022) següent:

Calendari de sessions plenàries per al tercer període de sessions 
(gener - juliol 2022) (*) 
tram. 244-00008/12

Gener   1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 Inhàbil

17 18 19 20 21 22 23 Setmana 2

24 25 26 27 28 29 30 Setmana 3

31 Setmana 4

Febrer   1 2 3 4 5 6 (Setmana 4)

7 8 9 10 11 12 13 Setmana 1

14 15 16 17 18 19 20 Setmana 2

21 22 23 24 25 26 27 Setmana 3

28 Setmana 4

 

 Març 1 2 3 4 5 6 (Setmana 4)

7 8 9 10 11 12 13 Setmana 1

14 15 16 17 18 19 20 Setmana 2

21 22 23 24 25 26 27 Setmana 3

28 29 30 31     Setmana 4

Abril 1 2 3 (Setmana 4)

4 5 6 7 8 9 10 Setmana 1

11 12 13 14 15 16 17 Setmana 2

18 19 20 21 22 23 24 Setmana 2

25 26 27 28 29 30   Setmana 3

Maig 1

2 3 4 5 6 7 8 Setmana 4

9 10 11 12 13 14 15 Setmana 1

16 17 18 19 20 21 22 Setmana 2

23 24 25 26 27 28 29 Setmana 3

30 31 Setmana 4
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Juny   1 2 3 4 5 (Setmana 4)

6 7 8 9 10 11 12 Setmana 1

13 14 15 16 17 18 19 Setmana 2

20 21 22 23 24 25 26 Setmana 4

27 28 29 30     Setmana 3

Juliol 1 2 3 (Setmana 3)

4 5 6 7 8 9 10 Setmana 1

11 12 13 14 15 16 17 Setmana 2

18 19 20 21 22 23 24 Setmana 3

25 26 27 28 29 30 31 Setmana 4

Llegenda:   ple

x festiu

x tarda 
festiva

(*) S’integra en aquest calendari el nombre de la setmana en la que està prevista la celebració de sessions 
plenàries i on s’inclouen els dies reservats per a les reunions de les comissions, atès l’acord adoptat per la 
mesa del parlament i escoltada la junta de portaveus en la sessió tinguda el dia 8 de juny de 2021 (tram. 244-
00004/13, BOPC 59, 15.06.2021).

A reserva de les modificacions que l’actuació del Parlament demani.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Composició de la Comissió específica sobre l’aplicació del principi 
de subsidiarietat i seguiment del dret de la Unió Europea
408-00022/13

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de desembre de 2021, d’acord 
amb la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament, ha 
acordat que la composició de la comissió sigui d’un diputat per grup parlamentari.

S’ha acordat que els grups parlamentaris que tinguin un representant a la mesa 
de la comissió, comunicaran si volen designar un segon representant a efectes d’or-
ganització, sense que això afecti a la composició ni al nombre de vots.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença de Rafael Sánchez Navarro, director tècnic de 
la Taula de Consens del Delta, davant la Comissió d’Estudi sobre 
la Protecció del Delta de l’Ebre
357-00175/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre la Protecció del Delta de l’Ebre en la sessió 2,  
tinguda el 09.11.2021, DSPC-C 115.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 
el lloc de treball de cap de l’Àrea de Premsa del Departament de 
Comunicació del Parlament de Catalunya
500-00005/13

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 14.12.2021

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de desembre de 2021, convo-

ca un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de 
treball de cap de l’Àrea de Premsa del Departament de Comunicació del Parlament 
de Catalunya.

Atès que s’ha de proveir de manera definitiva el lloc de treball de cap de l’Àrea 
de Premsa del Departament de Comunicació; 

Vista la proposta del cap del Departament per a proveir-lo; 
D’acord amb el que disposen els articles 1.2, 59, 60, 61, 62 i 64 dels Estatuts del 

règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya (ERGI), i vist que s’ha seguit 
el tràmit establert pels ERGI amb relació a l’òrgan de representació del personal del 
Parlament; 

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts, la Mesa del Parlament

Acorda: 
1. Convocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitiva-

ment el lloc de treball de cap de l’Àrea de Premsa del Departament de Comunicació 
(grup A1, nivell 15), d’acord amb les bases que figuren en l’annex.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten en l’annex.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interes-

sades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan convocant, 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), segons el que disposen els ar-
ticles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment admi-
nistratiu comú de les administracions públiques, o directament un recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini 
de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el BOPC, 
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d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs 
que considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2021
Esther Andreu Fornós, secretària general

Annex. Bases
1. Lloc de treball
L’objecte d’aquest concurs és la provisió definitiva del lloc de treball de cap de 

l’Àrea de Premsa del Departament de Comunicació (grup A1, nivell 15).

2. Contingut funcional
Les funcions assignades al lloc de treball convocat consisteixen a elaborar, ac-

tualitzar i aplicar el Pla de comunicació del Parlament amb els objectius principals 
de difondre l’activitat parlamentària, apropar la institució als ciutadans i contribuir 
a la transparència; elaborar i difondre convocatòries i notes de premsa; elaborar re-
culls i dossiers de premsa; coordinar la gestió de les xarxes socials de la institució; 
dissenyar i produir continguts informatius i divulgatius per al web, les xarxes so-
cials i qualsevol altre mitjà que es consideri adequat; gestionar les relacions amb els 
representants dels mitjans de comunicació i amb els responsables de comunicació 
dels grups parlamentaris i d’altres institucions, organismes i entitats; gestionar les 
acreditacions de premsa, la sala de premsa i la sala de rodes de premsa; assessorar 
en matèria de comunicació l’Administració i els òrgans parlamentaris; coordinar i 
supervisar les tasques i les actuacions del personal que depèn d’aquesta àrea, i qual-
sevol altra de naturalesa anàloga que se li pugui encarregar.

3. Participants i requisits
3.1. Poden participar en aquest concurs els funcionaris de carrera del Cos de Pe-

riodistes del Parlament que compleixin els requisits i les condicions que estableix la 
normativa vigent.

3.2. En cap cas no poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que 
estan en suspensió d’ocupació ni els que han estat traslladats de lloc de treball com 
a conseqüència d’un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden participar els funcionaris que estan en una situació altra que 
la de servei actiu que no hi hagin romàs el temps mínim exigit per a reingressar al 
servei actiu.

3.3. Els requisits de participació s’han de complir en la data en què finalitzi el ter-
mini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d’aquesta convocatòria.

4. Sol·licitud de participació
4.1. Forma de presentació
4.1.1. Les sol·licituds de participació en la convocatòria, juntament amb el cur-

rículum i la documentació que no consti en l’expedient personal del treballador o 
treballadora, s’han de presentar al Departament de Recursos Humans per correu 
electrònic (oposicions@parlament.cat). Les sol·licituds quedaran registrades en el 
registre del Departament de Recursos Humans i s’enviarà un acusament de recepció 
als participants.

4.1.2. Els exemplars de la sol·licitud de participació són a disposició dels interes-
sats a la direcció del Departament de Recursos Humans. També es poden obtenir a 
la intranet del Parlament.

4.1.3. Un cop presentada la sol·licitud, qualsevol correcció, esmena o modificació 
posterior s’ha de trametre per correu electrònic a l’adreça oposicions@parlament.
cat. En l’assumpte del missatge cal identificar la convocatòria i el motiu d’enviament 
del correu.

mailto:oposicions@parlament.cat
mailto:oposicions@parlament.cat
mailto:oposicions@parlament.cat
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4.2. Termini de presentació
4.2.1. El termini de presentació de la sol·licitud és de deu dies hàbils a comptar 

de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya.

4.2.2. La manca de presentació de la sol·licitud dins del termini o en la forma es-
caient comporta l’exclusió de l’aspirant.

4.3. Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud 
a) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’adequació del candidat o can-

didata, i en el qual cal detallar l’experiència professional, les activitats de docència i 
divulgació, la formació rebuda i les publicacions i col·laboracions que són pertinents 
a l’efecte del lloc de treball convocat. Pel que fa a les publicacions i col·laboracions, 
se n’han de consignar les referències, i només cal lliurar una còpia de les que no són 
públiques o accessibles.

b) Els documents justificatius dels mèrits al·legats per l’aspirant que no constin 
en l’expedient.

4.4. No cal presentar compulsades les fotocòpies dels documents que s’adjunten 
a la sol·licitud. De conformitat amb la base 9 de la convocatòria, a partir de la pro-
posta de nomenament, es farà l’acte de compulsa de tots els documents.

4.5. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació d’aquesta convocatòria i 
només es tenen en compte els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.

4.6. La manca de presentació del currículum o de la documentació acreditativa 
dels mèrits i les capacitats al·legats implica que l’òrgan de selecció no els pugui tenir 
en compte en el moment de fer la valoració dels mèrits.

4.7. Cada aspirant és responsable de comprovar i verificar l’exactitud de la seva 
sol·licitud i les dades que hi consten, especialment els documents acreditatius dels 
mèrits i les capacitats, per la qual cosa en la sol·licitud ha de declarar que totes les 
dades consignades són certes.

4.8. Qualsevol modificació de les dades de la sol·licitud que es vulgui fer constar 
s’ha de fer per mitjà de la presentació d’un escrit degudament registrat, adreçat a la 
Direcció de Govern Interior, dins el termini de presentació de sol·licituds.

4.9. Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per als aspirants. Només es poden 
admetre renúncies a la participació en el concurs si es presenten dins els deu dies se-
güents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que la comis-
sió tècnica d’avaluació decideixi d’acceptar-les una vegada transcorregut aquest ter-
mini, per causes degudament justificades, i fins a l’aprovació del resultat provisional.

5. Presentació d’un projecte de millora
5.1. Els aspirants han d’elaborar i presentar un projecte de millora, que es valo-

rarà d’acord amb el que estableix la base 8.2, i que consisteix en un estudi o projecte 
de millora, organitzativa o funcional, relacionada amb el Departament de Comuni-
cació.

5.2. El projecte de millora ha de tenir una extensió d’entre 8 i 15 pàgines DIN 
A4, amb interlineat 1,15. La lletra ha d’ésser del cos 10 de l’estil Verdana. Les pà-
gines han d’estar numerades i signades.

5.3. El projecte de millora s’ha de presentar a la comissió tècnica d’avaluació, 
que té la seu al Departament de Recursos Humans, dins el termini de vuit dies na-
turals a comptar de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds de participació en aquesta convocatòria, per correu electrònic a l’adreça 
oposicions@parlament.cat.

5.4. El fet de no presentar el projecte de millora dins el termini establert compor-
ta l’exclusió de participació en aquesta convocatòria.

6. Comissions tècniques d’avaluació
6.1. La valoració dels mèrits i les capacitats correspon a la comissió tècnica 

d’avaluació, que és formada pels membres següents: 

mailto:oposicions@parlament.cat
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a) Un president o presidenta: el secretari o secretària general o el director o di-
rectora de Govern Interior, que pot delegar en el cap o la cap de Recursos Humans.

b) Dos vocals: el cap del Departament de Comunicació i un funcionari o funcio-
nària del Parlament designat per raó de la seva especialització, tenint en compte les 
funcions del lloc de treball que s’ha de proveir.

6.2. Exercirà de secretari o secretària el membre de la comissió que aquesta de-
signi.

7. Procediment d’actuacions
7.1. Una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direc-

ció de Govern Interior ha d’elaborar i fer pública, d’acord amb el que estableixen les 
bases 7.4 i 7.5, la llista de persones admeses i excloses, amb la indicació dels motius 
d’exclusió si s’escau.

7.2. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc per 
a exposar oralment el projecte de millora a què fa referència la base 8.2, i hi ha de 
convocar els aspirants amb una antelació mínima de dos dies.

7.3. En el termini d’un mes a comptar de la publicació de la llista d’admesos i 
exclosos, la comissió tècnica d’avaluació ha d’elaborar una relació ordenada dels 
candidats admesos a la convocatòria amb les puntuacions atorgades, la qual s’ha de 
fer pública al tauler d’anuncis i a la intranet del Parlament. No obstant això, en ca-
sos degudament justificats l’òrgan convocant podrà prorrogar aquest termini com a 
màxim per un altre mes.

7.4. Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria 
s’han de fer públiques al tauler d’anuncis del Parlament i a la intranet del Parlament. 
També s’han de fer públiques en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya quan 
ho estableixin aquestes bases.

7.5. Les qualificacions de la primera i la segona fase del concurs s’han de fer 
públiques, als efectes del que estableix l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015, 
de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públi-
ques, al tauler d’anuncis del Parlament. Amb aquesta publicació es considera feta la 
notificació pertinent als interessats i s’inicien els terminis als efectes dels possibles 
recursos.

8. Fases del concurs 
Els mèrits i les capacitats acreditats pels aspirants han d’ésser valorats per la 

comissió tècnica d’avaluació en dues fases no eliminatòries, en funció de les carac-
terístiques del lloc de treball que cal proveir, segons els criteris i barems següents: 

8.1. Primera fase. Valoració de mèrits
La valoració dels mèrits per a aquesta fase és, com a màxim, de 65 punts.
a) Experiència professional: puntuació màxima de 35 punts.
Es valora fins a un màxim de 35 punts el treball efectivament desenvolupat en 

funció de l’experiència adquirida, especialment en l’exercici de funcions semblants 
a les pròpies del lloc convocat, tenint en compte la similitud entre el contingut tèc-
nic i l’especialització de les tasques acomplertes en els llocs ocupats amb relació al 
lloc que s’ha de proveir.

Documents justificatius (sempre que no constin al Departament de Recursos Hu-
mans del Parlament): el certificat corresponent emès per l’òrgan competent en ma-
tèria de personal, en el supòsit de mèrits referits a llocs de treball en institucions 
públiques diferents del Parlament de Catalunya o en l’àmbit de l’empresa privada.

b) Formació i perfeccionament: puntuació màxima de 15 punts.
Els cursos de formació i perfeccionament solament es valoraran si versen sobre 

matèries relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball o amb habilitats 
que el lloc requereixi, i es podran valorar en funció de la utilitat per al lloc que s’ha 
d’ocupar, de si el curs és amb aprofitament o és només amb assistència, i de l’anti-
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guitat del curs. Amb els mateixos criteris es podran valorar les publicacions i l’acti-
vitat docent desenvolupada pels aspirants.

Documents justificatius (sempre que no constin a la Direcció de Govern Interior): 
certificació acreditativa emesa per l’organisme o entitat corresponent en què s’espe-
cifiqui la durada de l’activitat.

c) Antiguitat: puntuació màxima de 5 punts.
Es valoraran a raó de 0,4 punts per any complet de serveis i fins a un màxim de 

5 punts els serveis efectius prestats i susceptibles d’ésser reconeguts a l’empara de 
la Llei de l’Estat 70/1978, del 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs 
a l’Administració pública (BOE de 10.1.1979) i disposicions concordants, tenint en 
compte que s’estimaran fraccions. No es computaran els serveis prestats simultàni-
ament amb d’altres igualment al·legats.

d) Titulacions acadèmiques: puntuació màxima de 5 punts.
Es valoren fins a un màxim de 5 punts les titulacions acadèmiques que siguin re-

llevants per al desenvolupament del lloc de treball que s’ha de proveir, en funció dels 
coneixements, la competència i l’especialització que el lloc de treball requereixi.

En cap cas no es valoraran les titulacions acadèmiques de nivell inferior que si-
guin necessàries per a assolir-ne d’altres de nivell superior que hagin estat al·legades 
com a requisit o com a mèrit.

e) Coneixement de la llengua catalana: puntuació màxima de 5 punts.
Es valora fins a un màxim de 5 punts l’acreditació de coneixements de llengua 

catalana superiors al nivell de català requerit per a participar en la convocatòria, i 
també de coneixements de llenguatge especialitzat.

8.2. Segona fase. Entrevista amb valoració del projecte de millora
En l’entrevista, la comissió tècnica d’avaluació, si ho creu necessari, comprova 

dades o aclareix dubtes sobre els mèrits al·legats pels aspirants en la primera fase per 
a demostrar llur competència i capacitació per a exercir el lloc de treball convocat.

A continuació, els aspirants exposen oralment davant la comissió tècnica d’ava-
luació, durant quinze minuts com a màxim, el projecte de millora a què fa referència 
la base 5. Els membres de la comissió fan les preguntes o demanen els aclariments 
que consideren pertinents.

Aquesta fase es valora amb un màxim de 35 punts.

9. Resolució del concurs
9.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió tècnica d’avaluació, ha de 

resoldre el concurs a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració del conjunt 
dels mèrits i les capacitats i del projecte de millora que especifica la base 8. La pro-
posta de destinació del candidat o candidata al lloc de treball comporta l’adscripció 
definitiva del funcionari o funcionària al dit lloc de treball, amb les funcions cor-
responents.

9.2. Si es produeix empat en el conjunt del concurs, es dirimeix tenint en compte 
l’ordre dels apartats que estableix la base 8.

9.3. El concurs es pot declarar desert.
9.4. La destinació adjudicada és irrenunciable, excepte per les causes següents: 
a) Que s’hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant una convocatò-

ria pública duta a terme en el mateix període.
b) Per incapacitat sobrevinguda.
c) Pel fet de passar a una situació diferent de la de servei actiu.
d) Per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan con-

vocant.
9.5. Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té 

reconeguda la compatibilitat respecte del nou lloc de treball o manifestar fefaent-
ment que no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitat que estableix la nor-
mativa. No obstant això, si el nou lloc pot ésser declarat compatible, ha de sol·licitar 
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l’autorització de compatibilitat dins els cinc dies següents a comptar del comença-
ment del termini de presa de possessió. Aquest termini s’entén prorrogat fins que es 
resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

9.6. Abans del nomenament, l’aspirant proposat o proposada ha de presentar 
l’original de totes les fotocòpies lliurades amb la sol·licitud de participació, per a po-
der-ne fer la compulsa. L’acte de compulsa s’ha de fer al Departament de Recursos 
Humans.

9.7. En cas que els aspirants proposats no presentin els justificants originals que 
acreditin els mèrits o que aquesta documentació sigui incorrecta o incompleta, es 
considerarà mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits de l’aspi-
rant amb les conseqüències corresponents, amb relació a l’ordre de puntuació i pre-
lació dels candidats en el resultat final del procés selectiu.

10. Termini d’incorporació i de presa de possessió
10.1. L’acord de nomenament comporta, si escau, el cessament en el lloc de tre-

ball anterior.
10.2. El termini per a la presa de possessió en la nova destinació és de dos dies 

hàbils.
10.3. El termini de presa de possessió es computa a partir de l’endemà del ces-

sament, el qual s’ha d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació 
de la resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
(BOPC). Si la resolució comporta el reingrés en el servei actiu, el termini de presa 
de possessió s’ha de comptar des de la data de publicació de la resolució de la con-
vocatòria en el BOPC.

10.4. Els terminis de cessament i de presa de possessió es poden prorrogar en els 
casos que estableix la normativa.

11. Règim d’impugnacions i al·legacions
11.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Parlament de resolució del 

concurs, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden in-
terposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el termi-
ni d’un mes a comptar de la publicació o notificació, d’acord amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o directament un recurs con-
tenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació o notificació, de con-
formitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

11.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica d’avaluació que decideixin 
directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de 
continuar el procés selectiu, produeixin indefensió o un perjudici irreparable a drets 
o interessos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada 
davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
publicació d’aquestes bases al tauler d’anuncis del Parlament.




