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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Societat Catalana d’Edu-
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Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’adopció de mesures urgents 
per a reduir la temporalitat en l’ocupació pública
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Sol·licitud 35
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença en ponència de Margarita Arboix Arzo, exrectora de  la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00306/13
Substanciació 35

Compareixença en ponència d’Arcadi Navarro Cuartiellas, exsecretari d’Universitats 
i Recerca, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00314/13
Substanciació 35

Compareixença en ponència de Francesc Xavier Grau, exsecretari d’Universitats i 
Recerca, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00315/13
Substanciació 36

Compareixença en ponència de Rosa Núria Aleixandre Cerarols, presidenta del Con-
sell Social de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de la ciència 
de Catalunya
353-00324/13
Substanciació 36

Compareixença en ponència de Viola von Cramon-Taubadel, eurodiputada d’Els 
Verds - ALE i membre de la Comissió d’Indústria, Recerca i Energia del Parlament 
Europeu, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00330/13
Decaïment 36

Compareixença en ponència de Laia Balcells, professora de la Universitat de Geor-
getown, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00332/13
Decaïment 36

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Europeu de Recerca 
amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00333/13
Decaïment 36

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Europeu d’Innovació 
amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00334/13
Decaïment 37

Compareixença en ponència d’una representació de la Societat Max Planck amb 
relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00335/13
Decaïment 37

Compareixença en comissió de Josep Maria Vilalta Verdú, secretari executiu de 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i director de la Xarxa Universitària 
Global per a la Innovació, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00449/13
Substanciació 37

Compareixença d’una representació de la presidència de Port de Barcelona davant 
la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre les mesures previstes per a re-
duir les emissions associades al port de Barcelona
357-00017/13
Substanciació 37

Compareixença de la secretària d’Acció Climàtica davant la Comissió d’Acció Cli-
màtica per a explicar l’informe de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat re-
latiu a l’empresa IQOXE
357-00018/13
Substanciació 37

Compareixença de Fabián Mohedano i Morales, president de  l’Agència Pública de 
Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, davant la Comissió d’Educació 
per a informar sobre la planificació de l’oferta de cicles formatius per al curs 2022-
2023
357-00372/13
Substanciació 38
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Compareixença de Jofre Carnicer, investigador de la Universitat de Barcelona, da-
vant la Comissió d’Acció Climàtica per a presentar l’informe «Canvi climàtic 2022: 
impactes, adaptació i vulnerabilitat», del Grup Intergovernamental d’Experts sobre 
el Canvi Climàtic
357-00463/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 38
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357-00464/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 38
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Compareixença de la presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals perquè informi sobre les primeres actuacions dutes a terme pel Con-
sell de Govern
359-00012/13
Sol·licitud 39

Compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades davant 
la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar la memòria corresponent al 2021
359-00013/13
Sol·licitud 39

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 4131/2021, interposat per diputats del Grup Parlamentari de Ciu-
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contra els acords de la Mesa del Parlament del 25 i el 26 de març de 2021 sobre la 
delegació de vot del diputat Lluís Puig Gordi, del Grup Parlamentari de Junts per 
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383-00005/13
Al·legacions que formula el Parlament 47
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front 
i erradicar el sensellarisme
202-00029/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 51460; 51467).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 02.05.2022; 10:30 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els jutjats de Sant Feliu de Llobregat
250-00493/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44978 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 27.04.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 44978)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya (1)
D’addició del punt 1

Instar el Departament de Justícia, una vegada acabi l’ocupació temporal durant tres 
anys per obres del propi Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, a negociar de nou amb 
l’Ajuntament la cessió de nou del solar situat al barri de Bon Salvador, de la finca núme-
ro 2.066 inscrita coma bé patrimonial en l’inventari de Béns de l’Ajuntament.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya (2)
D’addició del punt 3

Que atès que la finca és la mateixa de la cessió inicial, una vegada estigui a dis-
posició del Departament de Justícia, els serveis tècnics del Departament de Justícia 
redactin per mitjans propis o prèvia licitació, el projecte executiu del Palau de Justí-
cia de Sant Feliu de Llobregat.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un centre de formació 
continuada especialitzada per als funcionaris dels serveis 
penitenciaris
250-00524/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48703 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 27.04.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 48703)

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

Continuar realitzant, a través del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especia-
litzada, i amb periodicitat anual, un procés de detecció de necessitats per tal de dis-
senyar el paquet formatiu adreçat als funcionaris de Serveis Penitenciaris i presen-
tar-lo en seu parlamentària.

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

Continuar prestant, a través del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialit-
zada, la formació continuada especialitzada als funcionaris de Serveis Penitenciaris 
utilitzant dependències permanents perquè s’hi puguin impartir tant classes teòri-
ques com pràctiques en espais que reprodueixin aquells en els que han de desenvo-
lupar-se en l’exercici de les seves funcions.

Proposta de resolució sobre la reducció del percentatge d’interinitat 
dels funcionaris dels serveis penitenciaris
250-00525/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48704 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 27.04.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 48704)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar resposta res-
pecte al calendari de processos d’estabilització i consolidació de tot el personal fun-
cionari interí i laboral temporal de l’Administració de la Generalitat i en particular 
dels funcionaris interins de l’Administració penitenciària i al sistema de selecció que 
està pendent de la decisió de l’Administració de l’Estat.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi de dimensionament 
de la plantilla de funcionaris dels serveis penitenciaris
250-00526/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48705 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 27.04.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 48705)

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

Realitzar un estudi global sobre els centres, la tipologia i característiques dels 
serveis que presten, les places de què disposen, la seva ocupació real i la plantilla 
actual, i presentar els seus resultats en seu parlamentària en el termini màxim de sis 
mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució.

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

Si l’estudi realitzat sota criteris tècnics, d’eficiència i racionalització conclou que 
l’actual plantilla de persones funcionàries de serveis penitenciaris és insuficient, 
presentar en seu parlamentària, tres mesos després de la presentació de l’estudi, un 
pla de viabilitat per a la creació de les noves places que siguin precises i per do-
tar-les econòmicament.

Proposta de resolució sobre la dignificació de les condicions 
de nomenament i formació inicial dels interins del cos de funcionaris 
dels serveis penitenciaris
250-00527/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48706 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 27.04.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 48706)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar resposta res-
pecte al calendari de processos d’estabilització i consolidació de tot el personal fun-
cionari interí i laboral temporal de l’Administració de la Generalitat i en particular 
dels funcionaris interins de l’Administració penitenciària i al sistema de selecció que 
està pendent de la decisió de l’Administració de l’Estat.

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

Unificar les diferents borses d’interins de serveis penitenciaris que existeixen 
actualment en una sola, i fer del principi d’antiguitat el criteri que la regeixi, des-
prés dels criteris d’aprovats sense plaça i superació d’alguna fase o fases del procés 
selectiu.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació del punt 3

Programar, un cop unificades les borses d’interins, la impartició d’una forma-
ció inicial per als funcionaris interins dels serveis penitenciaris, que sigui prèvia a 
l’inici de l’efectiva prestació dels seus serveis, que garanteixi que tenen els conei-
xements i les habilitats mínimes necessàries per desenvolupar-se eficaçment en els 
seus llocs de treball.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sobreesforç 
fiscal de les famílies catalanes
302-00127/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51794 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2022

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 51794)

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sobreesforç fiscal de les 
famílies catalanes (tram. 302-00127/13).

Enmienda 1
GP de VOX en Cataluña
De modificación en el punto 3

3. Bonificar el 99% de la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Enmienda 2
GP de VOX en Cataluña
De adición en el punto 8.a

8.a. Reducción del número y remuneración de los altos cargos, incluido el sueldo 
del President y los Consellers, de tal forma que nadie reciba una retribución ma-
yor a sus homólogos en la Administración General del Estado y el Gobierno de la 
Nación.

Enmienda 3
GP de VOX en Cataluña
De modificación en el punto 8.f

8.f. Reducción radical del presupuesto del Centro de Telecomunicaciones y Tec-
nologías de la Información (CTTI) y supresión inmediata de la Corporación Cata-
lana de Medios Audio Visuales (CCMA), con especial mención de TV3, por haberse 
convertido en verdaderos pozos sin fondo con ilimitadas licencias para gastar.
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Enmienda 4
GP de VOX en Cataluña
De modificación en el punto 10

10. Supresión inmediata del Instituto de Estudios de Autogobierno, por ser éste 
un organismo estéril al servicio del desleal separatismo catalán.

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres 
especials de treball
302-00128/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51627; 51789; 51796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2022

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 51627)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Jessica González Herrera, diputada del Grup Par-

lamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre els centres especials de treball (tram. 302-00128/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 1

1. Que es garanteixi a la propera ordre de bases dels Centres Especials de Treball 
elaborada per la Direcció General d’Economia Social i Solidària l’establert a l’arti-
cle 54 del Reial Decret 818/2021, de 28 de setembre, pel qual es regulen els progra-
mes comuns d’activació per a l’ocupació del Sistema Nacional d’Ocupació, sobre la 
subvenció de la despesa salarial, incrementant la quantia en el cas de tractar-se de 
persones treballadores amb especials dificultats d’inserció laboral, tal com ja han 
fet altres Comunitats Autònomes.

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 2

2. Elaborar, en els propers sis mesos, conjuntament amb els agents econòmics i 
socials, un pla de transició de les persones treballadores amb discapacitat des dels 
centres especials de treball cap l’empresa ordinària, especialment a través dels en-
clavaments laborals, garantint que es respecta en tot moment la lliure decisió dels 
treballadors i treballadores a escollir el seu lloc de treball i la garantia de l’estabilitat 
dels llocs de treball.

Esmena 3
GP d’En Comú Podem
D’addició i modificació al punt 3

3. Millorar les ajudes i subvencions a les empreses del mercat ordinari per a 
l’adaptació de llocs de treball i els programes de treball amb suport, incloses les 
mesures d’accessibilitat universal física, sensorial, cognitiva i de comunicació, amb 
l’objectiu d’eliminar les barreres d’entrada que puguin dificultar l’accés de les per-
sones amb discapacitat. Col·laborant així a l’augment de l’oferta de places a l’em-
presa ordinària i fer més atractiva la transició dels Centres Especials de Treball cap 
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a aquestes empreses. Orientar els programes cap a un model centrat en la persona-
lització dels suports segons les necessitats de la persona i fer flexibles els itineraris 
ocupacionals i la recuperació de la plaça al CET.

Esmena 4
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 4

4. Incrementar els recursos pressupostaris, tècnics i humans de la Inspecció de 
Treball per planificar els mecanismes que permetin garantir que les empreses ordi-
nàries compleixen amb l’article 42.1 de la Llei General de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social, de quotes de reserva de llocs de treball per 
persones amb discapacitat i garantir un ús adequat de les mesures alternatives al 
compliment d’aquesta quota.

Esmena 5
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 5

5. Obrir una nova línia de finançament per als Centres Especials de Treball, en 
matèria de digitalització i modernització dels processos productius, perquè així pu-
guin créixer i generar major valor afegir econòmic, per garantir tant la seva viabili-
tat econòmica com el seu impacte social, amb un programa específic de finançament 
per a inversions i creació de nos llocs de treball.

Esmena 6
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt 7

7. Establir una línia específica de suport per a les persones treballadores majors 
de 50 anys, prematurament envellides, ocupades als Centres Especials de Treball.

Esmena 7
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt 8

8. Reconèixer la categoria del Centre Especial de Treball d’iniciativa social en el 
registre de Centres Especials de Treball.

Esmena 8
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt 9

9. Impulsar un programa de formació dual adaptada adreçat a les persones amb 
discapacitat intel·lectual.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Jessica González Herrera, diputada, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 51789)

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els centres especials de treball (tram. 302-00128/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1

1. Que es garanteixi a la propera ordre de bases dels Centres Especials de Tre-
ball elaborada per la Direcció General d’Economia Social i Solidària l’establert a 
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l’article 54 del Reial Decret 818/2021, de 28 de setembre, pel qual es regulen els pro-
grames comuns d’activació pera l’ocupació del Sistema Nacional d’Ocupació, sobre 
la subvenció de la despesa salarial, en especial pel que fa referència als imports de 
subvenció i a les limitacions que es volen introduir i que no estan contemplades en 
el Reial Decret 818/2021 (durada mínima dels contractes, inscripció millora d’ocu-
pació, limitació del creixement dels Centres Especials de Treball, quota obligatòria 
d’inserció i vinculació de mesures alternatives).

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2

2. Elaborar en els propers sis mesos, conjuntament amb els agents econòmics i 
socials, un pla que faciliti la transició de les persones treballadores amb discapaci-
tat des dels Centres Especials de Treball cap a l’empresa ordinària, i permeti arti-
cular jurídicament la possibilitat de trànsit per part d’un Centre Especial de Treball 
més enllà de la figura dels enclavaments laborals i el treball amb suport, eliminant 
les traves i penalitzacions laborals actuals, tot garantint que aquest pla respecta en 
tot moment la lliure decisió dels treballadors i treballadores d’escollir el seu lloc de 
treball i l’estabilitat dels llocs de treball.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3

3. Incrementar les ajudes i subvencions de les empreses del mercat ordinari des-
tinades a finançar l’adaptació de llocs de treball i els programes de treball amb su-
port, incloses les mesures d’accessibilitat universal física, sensorial, cognitiva i de 
comunicació, amb l’objectiu d’eliminar les barreres d’entrada que puguin dificultar 
l’accés de les persones amb discapacitat, col·laborant així amb l’augment de l’oferta 
de places a l’empresa ordinària i a fer més atractiva la transició dels Centres Espe-
cials de Treball cap a l’empresa ordinària.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 5

5. Contribuir a fer més competitius els Centres Especials de Treball, especial-
ment en matèria de digitalització i modernització dels processos productius, per fa-
cilitar així el seu creixement i la generació de valor afegit, per garantir tant la seva 
viabilitat econòmica com el seu impacte social amb un programa de finançament 
específic per a inversions i creació de nous llocs de treball.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 7

7. Impulsar un programa de formació dual adaptada adreçat a les persones amb 
discapacitat intel·lectual.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 51796)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els 
centres especials de treball (tram. 302-00128/13).

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

1. Que es garanteixi a la propera ordre de bases dels Centres Especials de Treball 
elaborada per la Direcció General d’Economia Social i Solidària ajuts als costos 
salarials seguint la normativa establerta al l’establert a l’article 54 del Reial Decret 
818/2021, de 28 de setembre, pel qual es regulen els programes comuns d’activació 
per a l’ocupació del Sistema Nacional d’Ocupació, sobre la subvenció de la despesa 
salarial.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió del punt 2

2. Elaborar un pla de transició de les persones treballadores amb discapacitat des 
dels centres especials de treball cap l’empresa ordinària, especialment a través dels 
enclavaments laborals, garantint que es respecta en tot moment la lliure decisió dels 
treballadors i treballadores a escollir el seu lloc de treball i la garantia de l’estabili-
tat dels llocs de treball.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió del punt 3

3. Millorar les ajudes i subvencions a les empreses del mercat ordinari per a 
l’adaptació de llocs de treball, incloses les mesures d’accessibilitat universal física, 
sensorial, cognitiva i de comunicació, amb l’objectiu d’eliminar les barreres d’en-
trada que puguin dificultar l’accés de les persones amb discapacitat incrementant 
l’oferta de places a l’empresa ordinària i fer més atractiva la transició dels Centres 
Especials de Treball cap a aquestes empreses.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5

5. Continuar potenciant els programes de suport a projectes singulars genera-
dors d’ocupació sostenible per a persones amb discapacitat, en centres especials de 
treball o empreses d’inserció i que impulsin la creació d’ocupació

Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6

6. Elaborar Potenciar els programes d’activació per les persones amb discapaci-
tat que es troben fora del mercat de treball.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la incorporació 
dels joves al món agrari i el desenvolupament de la Llei 3/2019, 
dels espais agraris
302-00129/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51787; 51788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2022

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

CICLE PER GUANYAR (REG. 51787)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
incorporació dels joves al món agrari i el desenvolupament de la Llei 3/2019, dels 
espais agraris (tram. 302-00129/13).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 3.d

3.d. Impulsar l’acompanyament econòmic, tècnic i social a les persones joves 
que decideixen incorporar-se al sector agrari, per tal d’ajudar-los a la primera ins-
tal·lació, i crear el banc de terres per posar-lo a la seva disposició, així com a conso-
lidar les seves explotacions. Incentivar que en aquest acompanyament s’hi impliquin 
aquelles persones que es jubilen i que poden oferir relleu generacional, no sols a tra-
vés de la venda o lloguer de les finques, sinó del traspàs del coneixement.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 4

4. Crear habitatge públic en l’entorn rural destinat a joves, i encomanar a l’INCASÒL  
la creació i/o mobilització de sòl residencial en l’entorn rural, així com encomanar a 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’adquisició i rehabilitació d’habitatge construït.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt, GP 

CUP-NCG

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 51788)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
incorporació dels joves al món agrari i el desenvolupament de la Llei 3/2019, dels 
espais agraris (tram. 302-00129/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2. Impulsar l’activitat productiva dels sòls agraris, en la línia que estableix la 
Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris, a partir del desplegament del Pla 
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Sectorial Agrari, del Registre de Terres en Desús i de l’aplicació de l’Anàlisi d’Afec-
tacions Agràries.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’encapçalament del punt 3

3. Portar a terme diverses actuacions que contribueixin al relleu generacional en 
el món agrari, relacionades amb: 

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

4. Fomentar l’elaboració, mitjançant acords de col·laboració amb els ens mu-
nicipals interessats, de programes locals per tal de promoure la mobilització de sòl 
municipal i la rehabilitació d’habitatges en desús amb l’objectiu d’incrementar el 
parc d’habitatges disponibles amb lloguers assequibles per a joves.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de mobilitat en el context de crisi
302-00130/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 51661)

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de mobilitat en el context de crisi (tram. 302-00130/13).

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

En el marc de l’Autoritat del Transport Metropolita i de les Autoritats Territorials 
de la Mobilitat, estudiar la viabilitat econòmica, operativa i les opcions de finança-
ment per rebaixar temporalment el preu dels títols T-Usual i T-Mes.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 3

Impulsar l’elaboració d’una Guia per a la implantació del treball a distància i 
teletreball a les empreses i de recomanacions, amb el consens de les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 4

Mantenir el seu compromís d’ampliar les zones de baixes emissions als munici-
pis de més de 20.000 habitants abans de l’any 2025; tot desplegant les mesures ne-
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cessàries per garantir sistemes de transport públic sostenible i competitiu, així com 
mesures per a la mobilitat activa, al conjunt de territoris afectats.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De supressió i modificació del punt 5

Prioritzar les inversions en ferrocarril, especialment fora de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona, d’entre el conjunt d’inversions en infraestructures de mobilitat a 
ser executades en els propers 5 anys per part del Govern de la Generalitat; i també 
d’entre aquelles que es derivin del compliment de la Disposició Addicional Tercera 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 7

Culminar durant l’any 2022, per tal de poder posar en marxa durant l’any 2023, 
els treballs actualment en curs per a establir nous mecanismes complementaris de fi-
nançament del transport públic a Catalunya amb els següents objectius: a) garantir-ne 
la seva sostenibilitat econòmica, b) dur a terme les inversions necessàries, e) potenci-
ar-ne el seu ús com alternativa del vehicle privat i d) desincentivar els modes de trans-
port més contaminants.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou punt 8

Ampliar l’actual línia d’ajuts (Moves III) per a l’adquisició de vehicles elèctrics 
i la instal·lació de punts de recàrrega per així promoure la descarbonització de la 
mobilitat i afavorir el canvi cap a un model energètic sostenible.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’acollida de persones refugiades
302-00131/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51658; 51781; 51785; 51795; 51798 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

26.04.2022

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 51658)

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

Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’acollida de persones refugiades 
(tram. 302-00131/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
De modificació i addició al punt 7

7. Augmentar els recursos propis que la Generalitat destina a acollida a través 
del Pla refugi per continuar treballant en la gestió de l’acollida de les persones refu-
giades arribades a Catalunya, donant suport als ens locals que atenen i orienten les 
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seves necessitats amb recursos específics a través del reforç dels contractes progra-
ma per l’atenció a població refugiada i immigrada, així com implementar el pla de 
reforç de personal d’acollida aprovat recentment.

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 8

8. Seguir exigint a l’Estat espanyol l’adopció de mecanismes efectius de code-
cisió amb la Generalitat en la gestió de les arribades de persones refugiades de la 
guerra d’Ucraïna, i a no demorar més la transferència de les competències en aco-
llida, que són pròpies de la Generalitat, tal com reconeixen diverses sentències ju-
dicials, així com el traspàs dels corresponents recursos econòmics i flexibilitzar el 
sostre de dèficit fins a l’1%, tal com ha reclamat el Molt Honorable President Arago-
nès. En qualsevol cas, garantir que la Generalitat de Catalunya esgota els recursos 
disponibles per la recomanació d’objectiu de dèficit, fet que no s’ha produït ni l’any 
2020, ni 2021, malgrat la crisi econòmica provocada per la pandèmica de la Covid.

Esmena 3
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 9.a 

9. Assegurar que en la gestió catalana d’acollida de persones refugiades d’Ucraïna: 
a. S’incorpora la perspectiva territorial, tot col·laborant estretament amb els mu-

nicipis i posant a la seva disposició tots els recursos necessaris que els permetin 
rescabalar despeses d’atenció a les persones refugiades. Uns recursos que a la ve-
gada l’Estat haurà de rescabalar al Govern català amb els fons europeus que s’hi ha 
destinat.

Esmena 4
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 9.c

c. Es treballa amb la màxima coordinació i destinant els recursos necessaris 
per part del Govern amb les entitats de refugi i els ens locals, per a implementar, 
d’acord amb les necessitats de les persones refugiades i del territori, les posteriors 
fases d’acollida de les persones refugiades arribades d’Ucraïna.

Esmena 5
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt 9.c bis

9.c.bis. Garantir la coordinació i la disponibilitat dels recursos extraordinaris 
necessaris per part de tots els Departaments de Govern de la Generalitat que tenen 
responsabilitat en la resposta a la crisi humanitària de refugi generada per la guer-
ra d’Ucraïna, com ara el Departament de Salut, el d’Educació, el d’Empresa i Tre-
ball o el d’Afers Exteriors i Govern Obert.

Esmena 6
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 9.d

d. S’atén aquelles dones que hagin estat víctimes de violències masclistes i de 
trata i prestar-los l’acompanyament i l’atenció adequada que requereixin en cada 
moment, així com donar resposta a aquelles persones que hagin pogut patir situa-
cions de discriminació LGBTI+ o etnico-racial, fent les modificacions pressupos-
tàries necessàries per destinar-hi els recursos econòmics extraordinaris necessaris 
per a fer-hi front.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta, GP ECP
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 51781)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’acollida de persones refugiades 
(tram. 302-00131/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 2 bis

2.bis. Fa una crida a les institucions catalanes, estatals i europees per fer efectiu 
el dret d’asil i garantir els drets de les dones refugiades (67% de les persones refu-
giades que arriben) moltes de les quals (1 de cada 5) han estat usades com a armes 
de guerra a través de la violació i poden convertir-se en botins de guerra que s’usa-
ran per a la prostitució, i a oferir-los una protecció efectiva contra les màfies, així 
com ajuda psicològica per a les víctimes i garantir l’atenció a la salut de manera 
prioritària en dones embarassades, mares recents o lactants.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP PSC-Units

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

CICLE PER GUANYAR (REG. 51785)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Basha Changue Canalejo, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
polítiques d’acollida de persones refugiades (tram. 302-00131/13).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició al punt 3

3. Fa una crida a les institucions estatals i europees per a fer efectiu el dret d’asil 
per a totes les persones que fugen de la invasió russa a Ucraïna de conflictes bèlics, 
econòmics, socials i polítics: 

a. En el cas de les persones que fugen de la invasió russa a Ucraïna, especial-
ment aquelles doblement discriminades com són els homes afectades per discrimi-
nacions múltiples com per exemple els homes cis objectors de consciència actual-
ment privats de sortir del país, les pertanyents a les minories ètniques comunitats 
ètniques minoritzades, que reben un tracte diferencial i discriminatori en les priori-
tats de sortida del país i el col·lectiu LGBTI+, a les persones sexe-gènere dissidents, 
especialment les persones trans, que son vexades, violentades i perseguides per la 
seva dissidència.

b. Especialment en el cas de les persones que fugen d’altres conflictes i que reben 
un tracte diferencial i discriminatori envers els refugiats procedents de Ucraïna. 
Discriminació que es fa palesa en el desplegament de recursos per fer efectiva l’aco-
llida i resolució dels tràmits administratius.
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Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició al punt 4

4. Entén que és necessari que les institucions estatals i europees garanteixin en 
tot moment els drets sexuals i reproductius, i en especial el dret a l’avortament, a 
aquelles dones i persones gestants ucraïneses que es troben en territori europeu. So-
bretot en casos com els de les dones que es troben en Estats Membres de la Unió 
Europea on el dret a l’avortament no està garantit.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició al punt 8

8. Seguir exigint a l’Estat espanyol l’adopció de mecanismes efectius de code-
cisió amb la Generalitat en la gestió de les arribades de persones refugiades de la 
guerra d’Ucraïna sense distinció del país d’origen, i a no demorar més la transferèn-
cia de les competències en acollida, que són pròpies de la Generalitat, tal com reco-
neixen diverses sentències judicials, així com el traspàs dels corresponents recursos 
econòmics i flexibilitzar el sostre de dèficit fins a l’1%, tal com ha reclamat el Molt 
Honorable President Aragonès.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició al punt 9

9. Assegurar que en la gestió catalana d’acollida de persones refugiades d’Ucraïna: 
[...]
c. Es treballa amb la màxima coordinació amb les entitats de refugi i els ens 

locals per a implementar, d’acord amb les necessitats de les persones refugiades 
i del territori, les posteriors fases d’acollida de les persones refugiades arribades 
d’Ucraïna.

d. S’atén aquelles dones persones que hagin estat víctimes de violències masclis-
tes i de trata i prestar-los l’acompanyament i l’atenció adequada que requereixin en 
cada moment, així com donar resposta a aquelles persones que hagin pogut patir 
situacions de discriminació LGBTI+ o etnico-racial especialment dones, lesbianes, 
persones trans, altres persones sexe-gènere dissidents i membres comunitats ètni-
ques minoritzades.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Basha Changue Canalejo, diputada, GP CUP-NCG

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 51795)

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

Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’acollida de persones refugiades 
(tram. 302-00131/13).

Esmena 1
GP de VOX en Cataluña
D’addició al punt 2

2. Es reafirma en què la millor manera de combatre l’autoritarisme és a través del 
compromís ferm amb els principis democràtics, el respecte a la legalitat i els drets 
humans, especialment fràgils en un context de guerra.
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Esmena 2
GP de VOX en Cataluña
De modificació del punt 3

3. Fa una crida a les institucions nacionals i europees pera fer efectiu el dret 
d’asil per a totes les persones que fugen de la invasió russa a Ucraïna.

Esmena 3
GP de VOX en Cataluña
De modificació del punt 9.d

9.d. S’atén aquelles persones que hagin estat víctimes de violència

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2022
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt, 

GP VOX

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 51798)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques d’acollida de persones refugiades (tram. 302-00131/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’una nova lletra e al punt 9

e. Es garanteix l’ensenyament de la llengua catalana en els seus programes, per 
tal que l’acomodació d’aquestes persones en la seva nova societat d’acollida es pro-
dueixi de la manera més ràpida i efectiva.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’una nova lletra f al punt 9

f. Assegurar l’escolarització immediata dels nens i joves que arribin al nostre 
país, bo i atenent les seves necessitats bàsiques d’aprenentatge i d’adaptació, amb 
l’objectiu de procurar la màxima continuïtat possible del seu currículum acadèmic.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les afectacions 
i les mesures en l’àmbit energètic
302-00132/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51782; 51786; 51797 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 51782)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les afectacions i les mesures en l’àmbit energètic 
(tram. 302-00132/13).



BOPC 295
29 d’abril de 2022

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 20

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

1. Insta el Govern de la Generalitat a impulsar un sistema energètic renovable, 
descarbonitzat i desnuclearitzat, de generació distribuïda i descentralitzada, i per 
tant és necessari que les polítiques energètiques estiguin emmarcades en un model 
energètic sobirà, democratitzat amb participació de la ciutadania, en la seva capta-
ció, però també en les xarxes de transport i distribució, i amb la màxima complicitat 
i equilibri territorial així com el necessari lideratge públic del govern.

Tot això amb l’objectiu clar i el ferm i inaplaçable compromís d’assolir el 100% 
d’energies renovables abans del 2050 a Catalunya i cobrir el 50% de la demanda 
elèctrica a partir de fons renovables al 2030.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Manifesta la urgència que el Govern de la Generalitat avanci cap a la sobirania 
energètica que permeti un model més just i emprengui l’acció immediata d’adhesió a 
les mesures per l’agilització de projectes d’energies renovables amb la finalitat d’ac-
celerar la descarbonització i reduir la dependència energètica del Capítol III del Real 
Decreto-Ley 6/2022, de 29 de març, amb accions immediates per corregir la injusta i 
desproporcionada factura energètica de la ciutadania en aquests moments.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat a del punt 4

a. Un treball fet amb el propi territori a través de les Oficines Comarcals per la 
Transició Energètica, agents econòmics i socials territorials i Cambres de Comerç, 
que planifiqui i ordeni el territori garantint la diversitat dels agents i l’assoliment 
d’un sistema elèctric 100% renovable en l’horitzó del 2050 seguint amb el marc de 
governança europeu de l’energia i el clima.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6

6. Impulsar i defensar al·legacions i recursos per evitar els projectes contraris 
a aquest model, com les línies de Molt Alta Tensió projectades, davant les dife-
rents problemàtiques que generarien tant en l’àmbit de la regulació energètica com 
les possibles afectacions de les MAT en el medi ambient, els camps de conreu, les 
infraestructures agràries i les explotacions ramaderes. En aquest sentit, incloure 
aquests projectes en els òrgans bilaterals amb el Govern Espanyol per la seva dis-
cussió i acords.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 7

7. Donar suport tècnic i econòmic als municipis i a tota l’administració local en: 

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 9

9. Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya amb representació 
al Congrés dels Diputats a donar suport a les següents mesures establertes amb el 
Real Decreto-ley 6/2022, del 29 de març, en el qual s’adopten mesures urgents dins 
del marc del Plan Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials 
de la guerra d’Ucraïna.
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9.1 Pel que fa a la rebaixa en els preus i la protecció dels col·lectius vulnerables: 
a. Prolongació del període de rebaixa d’impostos sobre l’energia fins al 30 de 

juny de 2022 tals com l’IVA del 21% al 10%, la exempció de l’impost sobre el Valor 
de la Producció de la Energia Elèctrica i la rebaixa de l’impost especial de l’energia 
del 5’1% al 0’5%.

b. Pròrroga del descompte del Bonus social elèctric ampliant la seva cobertura 
a més receptors.

c. Reducció del termini fix de la factura elèctrica mitjançant l’actualització ex-
traordinària dels paràmetres retributius del RECORE, amb l’objectiu de reduir els 
càrrecs del sistema elèctric. La revisió dels paràmetres permetrà reduir la quantia 
dels càrrecs en uns 1.800 milions d’euros.

d. Establir una pròrroga i reforç del mecanisme de monitorització del gas natural 
previst al Real Decreto-Ley 17/2021.

e. Establiment d’una pròrroga de la revisió del preu de la tarifa de l’últim recurs 
de gas natural.

f. Establiment d’una bonificació mínima de 20 cèntims per litre de combustible 
fins al proper 30 de juny per tots els consumidors consistent en una bonificació ex-
traordinària i temporal en el preu final fins al 30 de juny de 2022 pels carburants 
(gasolina, gasoil, gasos liquats del petroli, biocarburants, gas natural comprimit i 
gas natural liquat) per a la seva utilització en motors de vehicles terrestres, embar-
cacions i motors estacionals, de 15 cèntims/ litre i una rebaixa de 5 cèntims/litre 
amb càrrec als operadors petrolífers sobre el preu final.

g. Reducció del 80% dels peatges per la industria electró intensiva per donar su-
port a la seva competitivitat.

h. Mesures de flexibilització dels contractes de gas natural per protegir el sector 
industrial.

i. Augment de la compensació de CO
2
 fins al màxim permès per la Unió Euro-

pea, 244 milions d’euros. Mesures directes per 12 milions al sector gran consumidor 
de gas.

9.2 També inclou mesures estructurals per accelerar la transició energètica cap 
a les energies renovables i augmentar la sobirania energètica: 

a. Procediment temporal accelerat, fins al 31 de desembre de 2024, per determi-
nar l’afecció temporal i la tramitació de noves plantes eòliques menors de 75MW i 
noves fotovoltaiques menors de 150 MW, les quals tindrien que localitzar-se íntegra-
ment en zones de sensibilitat baixa i moderada.

b. Mesures relaciones amb la tecnologia fotovoltaica flotant per clarificar el pro-
cediment de tramitació d’aquesta tecnologia, així com s’ha previst la elaboració de 
guies tècniques i recomanacions pel desplegament d’aquesta tecnologia.

c. Mesures relacions amb el procediment de tramitació de la tecnologia fotovol-
taica sobre canals i altres infraestructures hidràuliques.

d. Liberalització d’un 10% de la capacitat en els nusos de les xarxes de transport 
o de distribució, que permetrien el desenvolupament de fins a 7 GW de capacitat 
d’autoconsum.

e. Amb l’objecte d’avançar en la descarbonització s’han introduït gasos reno-
vables, com l’hidrogen renovable o el biogàs, en l’àmbit de la Llei d’Hidrocarburs, 
regulant diversos aspectes que faciliten el desenvolupament de les instal·lacions ne-
cessàries pel subministrament i utilització d’aquests gasos renovables en les seves 
múltiples aplicacions, com la indústria o la mobilitat pesada.

f. Facilitar el desenvolupament del emmagatzematge energètic s’ha modificat la 
normativa en referència als procediments d’autorització e inscripció en el registre 
administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica.
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Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 10

10. Instar el Govern d’Espanya a posar en marxa de manera urgent mesures que 
s’acordin a la Comissió Europea per topar el preu del gas per la producció d’energia 
elèctrica, reduint així el contagi de la pujada del preu en les tecnologies infra-mar-
ginals.

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 11

11. Impulsar el desplegament ordenat de les energies renovables, l’hidrogen i 
l’emmagatzematge per aportar d’aquesta manera els compromisos de descarbonit-
zació de l’economia recollits en el PNIEC i a la Llei de Canvi Climàtic i Transició 
Energètica. Aquest desplegament afavorirà que els preus de l’electricitat siguin més 
eficients utilitzant les tecnologies amb costos de producció més econòmics, energies 
més netes i distribuïdes.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, diputada, GP PSC-Units

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

CICLE PER GUANYAR (REG. 51786)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
afectacions i les mesures en l’àmbit energètic (tram. 302-00132/13).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 1

1. Reivindica la necessitat urgent d’un sistema energètic renovable, descarbo-
nitzat i desnuclearitzat, de generació distribuïda i descentralitzada, i per tant és ne-
cessari que les polítiques energètiques estiguin emmarcades en un model energètic 
sobirà, democratitzat amb participació de la ciutadania i les entitats públiques, en la 
seva captació, però també en les xarxes de transport i distribució, i amb la màxima 
complicitat i equilibri territorial. Tot això amb l’objectiu clar i el ferm i inaplaça-
ble compromís d’assolir el 100% d’energies renovables abans del 2050 a Catalunya.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 2

2. Manifesta la urgència d’avançar cap a la sobirania energètica que permeti tren-
car amb l’oligopoli imposat fins avui pel sistema elèctric actual, que ha generat una 
estafa estructural amb preus de l’energia desorbitats, i generi la creació des de l’àm-
bit públic d’un sistema just i sobirà des de la generació, passant per transport i la 
distribució i finalment la comercialització. I manifesta també la urgència d’impulsar 
accions immediates per corregir la injusta i desproporcionada factura energètica de 
la ciutadania en aquests moments.
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Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 9.a

9.a. Trencar l’oligopoli energètic fent una separació real i efectiva de les diferents 
activitats (generació, transport i comercialització) del sector energètic, sobretot elèc-
tric, facilitant que la xarxa de distribució torni a mans públiques. Mentre el trenca-
ment de l’oligopoli energètic no es produeix, limitar les compres intragrup.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Dani Cornellà Detrell, portaveu adjunt, GP 

CUP-NCG

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 51797)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les afectacions i les mesures en l’àmbit energètic (tram. 302-00132/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1

1. Reivindica la necessitat urgent d’un sistema energètic renovable, descarbo-
nitzat i desnuclearitzat, de generació distribuïda i descentralitzada, i per tant és ne-
cessari que les polítiques energètiques estiguin emmarcades en un model energètic 
sobirà, democratitzat amb participació de la ciutadania, en la seva captació, però 
també en les xarxes de transport i distribució, i amb la màxima complicitat i equi-
libri territorial. Tot això amb l’objectiu clar i el ferm i inaplaçable compromís d’as-
solir 12 GW renovables instal·lats el 2030, d’acord amb les fites que recull l’estudi 
PROENCAT recentment presentat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició del punt 2

2. Manifesta la urgència d’avançar cap a la sobirania energètica que permeti tren-
car amb l’oligopoli imposat fins avui pel sistema elèctric actual, que ha generat una 
estafa estructural –emparada per l’Estat Espanyol– amb preus de l’energia desorbi-
tats, i generi la creació des de l’àmbit públic d’un sistema just i sobirà. I manifesta 
també la urgència d’impulsar accions immediates per corregir la injusta i despro-
porcionada factura energètica de la ciutadania i de les PIME catalanes en aquests 
moments, així com revertir la situació injusta que comporta que els consumidors 
catalans, inevitablement connectats a la xarxa de mitja tensió, han de fer front als 
peatges a 25kv, molt més cars que els peatges a 36 kv als quals han de fer front les 
empreses de fora de Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

Sens perjudici de l’estricte compliment dels objectius 2030, aprovar, en paral·lel, 
el Pla territorial sectorial de les energies renovables (PLATER), que s’haurà d’es-
tructurar i basar amb: 
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4.b

b) Els consensos assolits a la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables, 
que identifiquin mesures de corresponsabilitat entre els territoris rurals i les zones 
urbanes densament poblades en què no es pugui garantir assolir el 50% de la seva 
demanda elèctrica amb generació elèctrica renovable de proximitat en l’horitzó de 
l’any 2030.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5

5. Accelerar al màxim la posta en marxa de l’energètica pública productora i dis-
tribuïdora, que impulsi models de generació verda, amb participació en la propietat 
de noves plantes de la Generalitat, de les entitats i de les empreses locals, integrant 
ajuntaments i incorporant la ciutadania mitjançant comunitats energètiques; gene-
rant energia a tots els edificis de la Generalitat arreu del territori i recuperant les 
concessions hidroelèctriques per a una gestió pública.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
D’addició del punt 7.a

a) projectes i estudis per a la municipalització de les xarxes de distribució d’elec-
tricitat, individualment o a través d’associacions dels mateixos com l’Associació 
de Municipis per l’Energia Pública (AMEP), l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya
D’addició del punt 8

8. Posicionar-se al costat dels promotors de projectes distribuïts i participats que 
es connectin a mitja tensió, per sota dels 25 kV, per tal d’interferir davant de les em-
preses que ostenten la propietat de la xarxa de distribució per a que aquestes no en 
limitin, ni obstaculitzin el seu accés i connexió a la xarxa. Així mateix, i en paral·lel 
a aquest acompanyament, encarregar a la nova energètica pública de Catalunya 
que planifiqui i desenvolupi una xarxa elèctrica pública, si cal a tensió superior, 
per tal de poder evacuar amb millor facilitat l’energia renovable injectada a mitja 
tensió.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya
D’addició del punt 9.e

e) Reglamentar el dret de les comunitats de regants i sectors industrials amb pro-
duccions molt concentrades en determinats mesos de l’any a disposar de dos termes 
de potència al llarg de l’any.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou subpunt 9.q

q) Aprovar amb urgència i d’aplicació immediata la reglamentació específica de 
les Comunitats Energètiques Locals enteses com una associació, cooperativa, socie-
tat, organització sense ànim de lucre o una altra entitat jurídica que estigui contro-
lada per accionistes, o membres locals, generalment orientada al valor més que a 
la rendibilitat, dedicada a la generació distribuïda i a la realització d’activitats de 
gestor de xarxa de distribució, subministrador o agregador a nivell local, fins i tot a 
escala transfronterera.
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Esmena 10
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou subpunt 9.r

r) Fer públiques les dades de conflictes d’accés i connexió interposats, el temps 
que s’ha trigat a resoldre i el resultat de la resolució mitjançant una única taula de 
resum recollint de cada conflicte les dades més rellevants i que siguin de fàcil con-
sulta per tota la ciutadania.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou punt 10

10. Adaptar a l’àmbit de les nostres competències, en la mateixa línia que ha fet 
per exemple Navarra, que ha incorporat allò que recull el RDL 6/2022, de 29 de 
març, pel que s’adopten mesures urgents en el marc del pla de resposta a les conse-
qüències econòmiques de la guerra a Ucraïna, les mesures que facilitin el procedi-
ment per a l’autorització de projectes d’energies renovables de fins a 50 MW.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el personal 
sanitari
302-00133/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51650; 51783; 51791; 51800; 51801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

26.04.2022

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 51650)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el personal 
sanitari (tram. 302-00133/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 2

2. Planificar la creació de professionals sanitaris, especialment d’infermeria, ate-
nent a les necessitats demogràfiques actuals i la demanda assistencial real, i donant 
resposta a la necessitat de relleu del personal que es jubilarà els propers anys.

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 6

6. Revertir la retallada salarial aplicada mitjançant el Decret Llei 3/2010 del sa-
lari del personal sanitari públic i eliminar l’actual sistema de Direcció Per Objectius 
(DPO) convertint aquest complement en una paga extraordinària fixa i no avalua-
ble que sigui percebuda per totes les professionals de manera equitativa al llarg del 
present 2022.
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Esmena 3
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 8

8. Rebaixar l’edat de jubilació per al personal sanitari públic, a causa de la peno-
sitat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball, tal com preveu la Llei Gene-
ral de la Seguretat Social, al llarg del present 2022.

Esmena 4
GP d’En Comú Podem
D’addició a la lletra d del punt 9

d) Elaborar en el termini de 2 mesos un pla de recuperació de serveis i especialistes 
perduts als CAP en el marc de la pandèmia arreu del territori, el qual es pugui desple-
gar al llarg del 2022 en consonància amb el punt 5 aprovat a la Moció 64/XIV. Aturar 
els processos de concentració de l’atenció pediàtrica de municipis com Sabadell o co-
marques com el Maresme o l’Anoia, ja que a la pràctica suposen una pèrdua del servei 
i empenyen els usuaris a les mútues privades.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 51783)

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

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el personal sanitari (tram. 302-00133/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 1

1. Garantir l’ampliació de les places de MIR, PIR i IIR i promoure l’elecció de 
les especialitats en les quals manquen més professionals, com són pediatria o medi-
cina familiar i comunitària, per tal de garantir .la cobertura de les jubilacions i va-
cants, així com de les absències per vacances, formació, permisos i baixes per ma-
laltia als centres públics i resoldre la greu problemàtica de falta de personal sanitari, 
tal com es va acordar al punt 3 de la Moció 64/XIV.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Planificar la creació de professionals sanitaris atenent a les necessitats demo-
gràfiques actuals i la demanda assistencial real, i l’increment de plantilles estructu-
rals necessàries per poder donar resposta a la necessitat de relleu del personal que 
es jubilarà els propers anys.

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

3. Proporcionar facilitats per tal que professionals de la medicina familiar i co-
munitària vulguin exercir a les zones rurals, contemplant mesures econòmiques i 
d’habitatge, així com aquelles que facilitin el desenvolupament i la carrera profes-
sional.
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Equiparar les condicions laborals i salarials de tot el personal sanitari del Sis-
tema púbic de salut de Catalunya amb independència del prestador per al qual tre-
ballen, establint una sola taula de negociació i el mateix marc regulador, així com 
equiparar-les a les condicions dels països europeus de l’entorn, de manera que s’eli-
minin totes les diferències que existeixen entre professionals que duen a terme les 
mateixes funcions abans que finalitzi el present 2022.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió al punt 6

6. Revertir la retallada del 5% del salari del personal sanitari públic i eliminar 
l’actual sistema de Direcció Per Objectius (DPO) convertint aquest complement en 
una paga extraordinària fixa i no avaluable que sigui percebuda per totes les profes-
sionals de manera equitativa, al llarg del present 2022.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 7

7. Establir unes ràtios professional/usuària que contemplin les realitats econòmi-
ques i socials dels territoris i que permetin una correcta assistència i redueixin l’ac-
tual carrega laboral, així com definir els rols professionals, i reconèixer i desenvolu-
par les capacitats competencials de cada una de les categories professionals amb el 
conseqüent reconeixement econòmic.

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 8

8. Avançar en l’estudi per rebaixar l’edat de jubilació per al personal sanitari 
públic, a causa de la penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball, al 
llarg del present 2022.

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al punt 9 apartat a

9.a) Destinant-hi un 25% de la partida de salut, prioritzant l’enfortiment dels 
EAP, atenent als condicionants socials.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 51791)

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el personal sanitari (tram. 302-00133/13).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 6

6. Revertir totes les retallades econòmiques i laborals, i tornar a pagar el 100% 
de les Direccions per Objectius (DPO).

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 51800)

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

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
personal sanitari (tram. 302-00133/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 10

10. Avançar cap un sistema de titularitat, aprovisionament i de gestió pública 
que inclogui xarxa de serveis auxiliars i de centres d’atenció primària, hospitalària, 
centres de salut mental i sociosanitaris.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 11

11. Construir una Taula permanent de diàleg professional a tres bandes (CatSa-
lut, sindicats i organitzacions sanitàries) com a eina de resolució de conflictes orien-
tada a establir uns criteris homogenis en matèria de condicions laborals.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 51801)

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
personal sanitari (tram. 302-00133/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 3

Proporcionar facilitats per tal que professionals de la medicina familiar i comu-
nitària vulguin exercir a les zones rurals, mitjançant un ajut econòmic als residents 
d’aquesta especialitat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 4

En el marc de les diferents taules de negociació col·lectiva del SISCAT, eliminar 
progressivament les diferències en les condicions laborals entre els/les treballadors/es  
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que realitzen una mateixa tasca promovent una equiparació laboral per als diferents 
sectors.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 5

Augmentar l’oferta pública de places de professionals sanitaris per estabilitzar la 
plantilla i reduir l’eventualitat a tot el sector, doncs garantir una contractació estable 
i de qualitat és fonamental perquè les professionals gaudeixin dels seus drets labo-
rals i puguin compaginar la vida laboral i personal dignament.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 6

Buscar fórmules en el marc del conveni del SISCAT i amb la mesa sectorial de 
l’ICS que permetin revertir la retallada salarial aplicada mitjançant el Decret Llei 
3/2010 del salari del personal sanitari públic i revisar el model de DPO (Direcció per 
Objectius) de forma participada amb el sector.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 7

Continuar introduint millores per enfortir i incrementar els rols professionals 
mitjançant la incorporació de nous perfils sanitaris, així com de figures administra-
tives per tal de reduir la càrrega laboral i millorar l’atenció sanitària als ciutadans 
i ciutadanes.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició del punt 9.a

Destinant-hi, progressivament, un 25% de la partida de salut, prioritzant l’enfor-
timent dels EAP.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 9.b

Habilitant l’opció de programar visites i proves directament a l’atenció hospitalà-
ria des de l’atenció primària, previ consens entre les parts implicades i la necessària 
estandardització de circuits i protocols, en el termini de 8 mesos.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 9.c

Crear un grup de treball dins el Consell Assessor d’Atenció Primària que tingui 
per objectiu avaluar la desburocratització de les tasques administratives que han de 
realitzar els professionals sanitaris.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 9.d

Implantar el Programa per a la recuperació de l’activitat diagnòstica i el control 
de malalties per tal d’incentivar la recuperació de l’activitat ambulatòria i la quali-
tat dels terminis desplegant-lo al llarg del 2022 en consonància amb el punt 5 apro-
vat a la Moció 64/XIV.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus

Fascicle segon
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte 
econòmic de la guerra
302-00134/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51659; 51784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2022

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 51659)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’impacte econòmic de la guerra (tram. 302-00134/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 11

11. Instar l’Estat que l’aprovació del PERTE sobre microxips i semiconductors in-
corpori l’assignació corresponent al projecte Xip-Europeu que promou la Generalitat 
de Catalunya, per tal de potenciar i atreure inversions en torn a una indústria clau 
per assolir l’autonomia estratègica en relació a un dels elements bàsics del procés 
productiu de tots els sectors tecnològics i que avui té una gran importància geoestra-
tègica. Aquest és un dels projectes emblemàtics, i que inclou el projecte FabLab que 
impulsen les Cambres de Comerç de Barcelona i Girona, les universitats de Catalu-
nya (UdC, UAB, UB, UPC i URV), centres de recerca i desenvolupament com l’Ins-
titut de Microelectrónica de Barcelona i EURECAT i grups de voluntaris coordinats 
pel Tecnoateneu de Vilablareix. La destinació a Catalunya del PERTE de semicon-
ductors ajudaria també a compensar el baix nivell d’assignació de fons NGEU a Ca-
talunya, que està al voltant del 8%.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 51784)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Riba Colom, diputat del Grup Parlamenta-

ri Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’impacte econòmic de la guerra (tram. 302-00134/13).

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

1. Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya amb representa-
ció al Congrés dels Diputats a recolzar les mesures establertes al Real Decreto-Ley 
6/2022, del 29 de Març, especialment aquelles basades en: 

a. Establir una prorroga i reforç del mecanisme de minoració del gas natural 
previst al decret llei 17/2021.

b. Establir una prorroga de la revisió del preu de tarifa del mateix recurs natural.
c. Establir mesures de flexibilització de contractes de gas natural per protegir al 

sector industrial.



BOPC 295
29 d’abril de 2022

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 31 

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 2

2. Instar l’Estat a, dins de les funcions i competències de la CNMC, revisar pos-
sibles fraus en les ofertes del sector generador d’electricitat per voler forçar que la 
tecnologia en base a gas marqui preu i quantificar els beneficis caiguts del cel.

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

3. El Parlament de Catalunya manifesta la urgència que el Govern de la Genera-
litat avanci cap a la sobirania energètica que permeti un model més just i emprengui 
l’acció immediata d’adhesió a les mesures per l’agilització de projectes d’energies 
renovables amb la finalitat d’accelerar la descarbonització i reduir la dependència 
energètica del Capítol III del Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de març.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 9

9. El Parlament de Catalunya manifesta la urgència que el Govern de la Gene-
ralitat emprengui l’acció immediata d’adhesió a les mesures de reducció d’un 80% 
dels peatges per a la indústria electro-intensiva per recolzar la seva competitivitat, 
del Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de març.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 11

11. Instar l’Estat a donar suport al projecte Xip-Europeu, a través del PERTE so-
bre microxips i semiconductors, que promou la Generalitat de Catalunya en els seus 
projectes emblemàtics, i que inclou el projecte FabCat que impulsen les Cambres 
de Comerç de Barcelona i Girona, conjuntament amb les universitats de Catalunya 
(UdC, UAB, UB, UPC i URV), centres de recerca i desenvolupament com l’Institut 
de Microelectrònica de Barcelona i EURECAT i grups de voluntaris coordinats pel 
Tecnoateneu de Vilablareix, per tal de compensar el baix nivell de fons NGEU as-
signats fins al moment a Catalunya, que és proper al 7,8% del total de l’Estat.

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Riba Colom, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inseguretat 
creixent
302-00135/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.04.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 51790)

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Regla-
mento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la inseguretat creixent (tram. 302-00135/13).
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Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificación del punto 5.2

5.2. Aplicar en toda su extensión la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Enmienda 2
GP de Ciutadans
De modificación del punto 7

7. Elaborar, en el plazo improrrogable de noventa días desde la aprobación de 
esta moción, un Mapa actualizado de la Seguridad en Cataluña, en el que se iden-
tifiquen y señalen las carencias del sistema de seguridad pública que dificulten o 
impidan el acceso, en determinados barrios, municipios y áreas rurales, a los ni-
veles adecuados de Seguridad Ciudadana que permitan a todos y cada uno de sus 
conciudadanos, sin ningún tipo de cortapisa, el normal desarrollo de sus proyectos 
vitales respectivos.

Enmienda 3
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 7 bis

7 bis. Establecer, en colaboración con las corporaciones locales que resulten 
afectadas, un Plan de Barrios de alcance autonómico para paliar lo antes posible, 
con los recursos asignados al Fondo de fomento del programa de barrios y zonas 
urbanas de atención especial, los problemas de inseguridad derivados del impacto 
de la precariedad social y urbanística en los barrios y zonas urbanas afectadas, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios, 
áreas urbanas y villas que requieren una atención especial.

Enmienda 4
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 7 ter

7 ter. Impulsar, en estrecha colaboración entre los Departamentos de Interior, 
Educación y Derechos Sociales, un Programa específico de Convivencia y Concien-
cia Cívica, con objeto de formar y concienciar sobre la importancia del respeto a los 
derechos fundamentales y a las libertades públicas de todos, en el ámbito de nuestro 
ordenamiento democrático, como elemento esencial de la Seguridad Ciudadana y 
garantía de la convivencia en paz y libertad. Este programa, que deberá estar ela-
borado en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de esta moción, se 
ejecutará en cuanto esté aprobado a través de los medios de comunicación públicos 
dependientes de la Generalitat, de las escuelas e institutos dependientes de la Admi-
nistración Autonómica y, en colaboración con la Administración Local, en los cen-
tros cívicos de titularidad pública de nuestros pueblos y ciudades.

Enmienda 5
GP de Ciutadans
De modificación del punto 9

9. Reforzar los mecanismos de colaboración y coordinación del Cuerpo de Mos-
sos d’Esquadra con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía 
Nacional y Guardia Civil, para conseguir la aplicación efectiva de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social.
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Enmienda 6
GP de Ciutadans
De modificación del punto 12

12. Reforzar los mecanismos de colaboración y coordinación del Cuerpo de Mos-
sos d’Esquadra con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para prevenir y evi-
tar la proliferación de focos de fundamentalismo yihadista, que pueden convertirse 
en germen de posibles elementos o células que utilizan la doctrina islámica como 
pretexto para su radicalización y su actividad terrorista.

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de compareixença de Xavier Xirgo, president del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre els presumptes crèdits 
no retornats de l’Institut Català de Finances a El Punt Avui
358-00007/13

SOL·LICITUD

Presentació: Anna Grau Arias, del GP Cs (reg. 50469).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 25.04.2022.

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

Sol·licitud de compareixença de Jofre Carnicer, investigador 
de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè presenti l’informe «Canvi climàtic 2022: impactes, adaptació 
i vulnerabilitat», del Grup Intergovernamental d’Experts sobre 
el Canvi Climàtic
356-00541/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 12, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Prima davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre 
els seus programes de recerca i innovació a l’àrea mediterrània
356-00550/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 12, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 271.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Societat 
Catalana d’Educació Ambiental davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre l’estat de l’educació ambiental, el programa 
«Escoles verdes» i la professionalització dels educadors ambientals
356-00552/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Acció Climàti-
ca, en la sessió 12, tinguda el 20.04.2022, DSPC-C 271.
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Sol·licitud de compareixença del subdirector general de Cooperació 
Local davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre els presumptes cobraments de comissions per la concessió 
de subvencions per a finançar projectes de cooperació en països 
en desenvolupament
356-00633/13

SOL·LICITUD

Presentació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs (reg. 50470).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 25.04.2022.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Administració i Funció 
Pública davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre l’adopció de mesures urgents per a reduir la temporalitat 
en l’ocupació pública
356-00636/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat (reg. 50960).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 25.04.2022.

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

Compareixença en ponència de Margarita Arboix Arzo, exrectora 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de la ciència de Catalunya
353-00306/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya», el 25.04.2022.

Compareixença en ponència d’Arcadi Navarro Cuartiellas, exsecretari 
d’Universitats i Recerca, amb relació al Projecte de llei de la ciència 
de Catalunya
353-00314/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya», el 25.04.2022.



BOPC 295
29 d’abril de 2022

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 36

Compareixença en ponència de Francesc Xavier Grau, exsecretari 
d’Universitats i Recerca, amb relació al Projecte de llei de la ciència 
de Catalunya
353-00315/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya», el 25.04.2022.

Compareixença en ponència de Rosa Núria Aleixandre Cerarols, 
presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona, amb relació 
al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00324/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya», el 25.04.2022.

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

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de Catalunya», 
el 25.04.2022.

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

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de Catalunya», 
el 25.04.2022.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell Europeu 
de Recerca amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00333/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de Catalunya», 
el 25.04.2022.
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Compareixença en ponència d’una representació del Consell Europeu 
d’Innovació amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00334/13

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de Catalunya», 
el 25.04.2022.

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

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de Catalunya», 
el 25.04.2022.

Compareixença en comissió de Josep Maria Vilalta Verdú, secretari 
executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques i director 
de la Xarxa Universitària Global per a la Innovació, amb relació 
al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00449/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya», el 25.04.2022.

Compareixença d’una representació de la presidència de Port 
de Barcelona davant la Comissió d’Acció Climàtica per a informar 
sobre les mesures previstes per a reduir les emissions associades 
al port de Barcelona
357-00017/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 
20.04.2022, DSPC-C 271.

Compareixença de la secretària d’Acció Climàtica davant la Comissió 
d’Acció Climàtica per a explicar l’informe de la Secretaria de Medi 
Ambient i Sostenibilitat relatiu a l’empresa IQOXE
357-00018/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 12 de la Comissió d’Acció Climàtica, tinguda el 
20.04.2022, DSPC-C 271.
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Compareixença de Fabián Mohedano i Morales, president 
de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals 
de Catalunya, davant la Comissió d’Educació per a informar sobre 
la planificació de l’oferta de cicles formatius per al curs 2022-2023
357-00372/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 16 de la Comissió d’Educació, tinguda el 26.04.2022, 
DSPC-C 279.

Compareixença de Jofre Carnicer, investigador de la Universitat 
de Barcelona, davant la Comissió d’Acció Climàtica per a presentar 
l’informe «Canvi climàtic 2022: impactes, adaptació i vulnerabilitat», 
del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic
357-00463/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 12, tinguda el 20.04.2022, 
DSPC-C 271.

Compareixença d’una representació de la Fundació Prima davant 
la Comissió d’Acció Climàtica per a informar sobre els seus 
programes de recerca i innovació a l’àrea mediterrània
357-00464/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 12, tinguda el 20.04.2022, 
DSPC-C 271.

Compareixença d’una representació de la Societat Catalana 
d’Educació Ambiental davant la Comissió d’Acció Climàtica 
per a informar sobre l’estat de l’educació ambiental, el programa 
«Escoles verdes» i la professionalització dels educadors ambientals
357-00465/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Climàtica en la sessió 12, tinguda el 20.04.2022, 
DSPC-C 271.
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Compareixença de la presidenta del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre les primeres actuacions dutes a terme pel Consell de Govern
359-00012/13

SOL·LICITUD

Presentació: presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (reg. 
48822).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, 26.04.2022.

Compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades davant la Comissió d’Afers Institucionals per a presentar 
la memòria corresponent al 2021
359-00013/13

SOL·LICITUD

Presentació: directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (reg. 47945).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 25.04.2022.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 4131/2021, interposat per diputats del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, contra els acords de la Mesa 
del Parlament del 25 i el 26 de març de 2021 amb relació a l’admissió 
de la delegació de vot del diputat Lluís Puig Gordi, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya
383-00004/13

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

A la Sala Segunda del Tribunal Constitucional
El letrado del Parlamento de Cataluña suscrito, en representación y defensa de 

la Cámara, según tiene acreditado en este procedimiento, y en cumplimiento del 
Acuerdo de la Mesa de 22 de febrero de 2022, de personación en el procedimiento 
correspondiente al recurso de amparo número 4131-2021, comparece ante el Tribu-
nal Constitucional y como mejor proceda en Derecho 

Dice
1. Que, en fecha 16 de febrero de 2022, el Parlamento de Cataluña recibió comu-

nicación de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de 7 de febrero de 2022 por 
la que, en relación con el recurso de amparo núm. 4131-2021, relativo al Acuerdo de 
la Mesa del Parlamento de 26 de marzo de 2021, que desestimó la petición de recon-
sideración frente al Acuerdo de la Presidenta de 25 de marzo de 2021, se le requirió 
para que, en plazo que no excediera de diez días, emplazara a quienes hubieran sido 
parte en el procedimiento para que pudieran comparecer en el presente proceso cons-
titucional, haciéndoles entrega de copia de la demanda de amparo presentada.



BOPC 295
29 d’abril de 2022

4.87.20. Recursos d’empara constitucional 40

2. Que la Mesa del Parlamento, en fecha 22 de febrero de 2022, adoptó el acuer-
do de personarse en el procedimiento correspondiente al recurso de amparo núm. 
4131-2021, relativo al Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 26 de marzo de 2021, 
que desestimó la petición de reconsideración frente al Acuerdo de la Presidenta de 
25 de marzo de 2021. Asimismo, acordó dar traslado del requerimiento del Tribunal 
Constitucional de 7 de febrero de 2022 y de copia de la demanda a los grupos parla-
mentarios y al diputado delegante, para que pudieran comparecen en dicho recurso 
en el plazo indicado.

3. Que el Parlamento de Cataluña, a través de su representación procesal y con-
forme a lo solicitado en la comunicación de la Sala Segunda del Tribunal Constitu-
cional de fecha 7 de febrero de 2022, notificada el 16 de febrero, aportó fotocopias 
adveradas de los justificantes acreditativos del envío y acuse de recibo de los em-
plazamientos correspondientes al resto de grupos parlamentarios para que pudiesen 
comparecer, que constaban como documentos 1 a 8.

4. Que, en fecha 10 de marzo de 2022, el Parlamento de Cataluña recibió comu-
nicación de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de 22 de febrero de 2022, 
requiriendo copia de las actuaciones correspondientes a los acuerdos que son objeto 
del presente recurso de amparo.

5. Que la Mesa del Parlamento, en fecha 15 de marzo de 2022, adoptó el acuerdo 
de remitir la documentación requerida en la comunicación de la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional de fecha 22 de febrero de 2022.

6. Que el Parlamento de Cataluña, a través de su representación procesal y con-
forme a lo solicitado en la comunicación de la Sala Segunda del Tribunal Consti-
tucional de fecha 22 de febrero de 2022, notificada el 10 de marzo, aportó certifi-
caciones y fotocopias adveradas de las actuaciones parlamentarias solicitadas, que 
constaban como documentos núm. 1 a 5.

7. Que, mediante diligencia de ordenación de fecha 18 de marzo de 2022, notifi-
cada el día 28 de marzo, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional tuvo por per-
sonado y parte al Parlamento de Cataluña en el recurso de referencia y por recibido 
el testimonio de las actuaciones solicitado, confiriendo a las partes personadas un 
plazo común de veinte días para formular alegaciones.

8. Que, evacuando el trámite conferido, esta representación pasa a formular las 
siguientes

Alegaciones

I. Objeto del recurso
El presente recurso de amparo se dirige contra la decisión de la Presidenta del 

Parlamento, primero, y de la Mesa del Parlamento, después, de autorizar la delega-
ción de voto en su día solicitada por el diputado Sr. Lluís Puig i Gordi, en la persona 
de la entonces diputada Sra. Gemma Geis i Carreras, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 95 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, en relación con lo dispuesto 
en el artículo 37 de dicho Reglamento.

A este respecto, resulta necesario aclarar, en primer lugar, que los acuerdos im-
pugnados carecen, en la actualidad, de vigencia alguna. Así, la diputada Sra. Gem-
ma Geis i Carreras presentó su renuncia al escaño ante la Mesa del Parlamento de 
Cataluña con efectos desde el día 30 de julio de 2021 (documento núm. 1).

En resumida síntesis, sostiene la demanda de amparo que la admisión de dicha 
delegación de voto por los órganos del Parlamento resulta «lesiva» del derecho fun-
damental reconocido por el artículo 23.2 de la Constitución, por, entre otras razo-
nes, «quebrar la igualdad entre los diputados en relación con el voto» y «alterar la 
configuración de la Cámara».
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II. El recurso de amparo no es un cauce mediante el que oponerse 
al reconocimiento del derecho fundamental ajeno. Las decisiones 
impugnadas no han vulnerado el derecho fundamental de los 
demandantes reconocido por el artículo 23.2 de la Constitución
Como esta parte sostuvo en su día, en sendos escritos de alegaciones, respecto 

de los recursos de amparo núm. 2388-2018 y 2496-2018 –recursos que impugnaron 
la admisión, por la Mesa del Parlamento, de las delegaciones de voto solicitadas por 
dos parlamentarios de la anterior legislatura–, e igualmente en su escrito de alega-
ciones respecto del recurso de amparo núm. 2063-2021 –en relación con las mismas 
decisiones impugnadas en el presente recurso de amparo–, la presente demanda, 
como aquellos recursos, no se adecúa a la configuración constitucional del recurso 
de amparo.

Cumple recordar, en primer lugar, que resulta de una consolidada jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional que, como señalara la STC 114/1995, de 6 de julio, 
FJ, 2, «el recurso de amparo no es una vía procesal adecuada para solicitar y ob-
tener un pronunciamiento abstracto y genérico sobre pretensiones declarativas res-
pecto de supuestas interpretaciones erróneas o indebidas aplicaciones de preceptos 
constitucionales, sino sólo y exclusivamente sobre pretensiones dirigidas a restable-
cer o preservar los derechos fundamentales cuando se ha alegado una vulneración 
concreta y efectiva de los mismos».

A este respecto, añadía la referida sentencia: «[...] La jurisdicción de amparo, en 
rigor, no ha sido constituida para reparar infracciones de preceptos sino vulnera-
ciones de derechos; de aquellos derechos fundamentales, se entiende, aludidos en 
el art. 53.2 CE. La infracción del precepto constitucional es, desde luego, condición 
necesaria, pero no condición suficiente. En pocas palabras, si se prefiere, el recurso 
de amparo no es una casación en interés de ley».

Volvía sobre ello la STC 78/1997, de 21 de abril, FJ 4, para afirmar que única-
mente cuando de la errónea interpretación y aplicación de las normas «se derive, 
al mismo tiempo, un menoscabo del derecho fundamental de un tercero podrá este 
Tribunal examinar la actuación de los poderes públicos que se considera contraria 
a la Constitución».

Sobre el mismo derecho fundamental invocado en la presente la demanda de 
amparo, años antes, el Tribunal Constitucional, en la STC 82/1987, de 27 de mayo, 
FJ 2, en relación con un recurso de amparo electoral, había afirmado: «La garantía 
de la igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos supone la atribución 
a los ciudadanos [...] de un derecho reaccional para corregir, facilitando el ejercicio 
del derecho, los actos del poder que hayan podido impedir o menoscabar aquel ac-
ceso en condiciones igualitarias y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes. [...] 
No cabe [...] esgrimir esta garantía constitucional para oponerse al reconocimiento 
público del derecho fundamental ajeno, lo que entrañaría no sólo una desnaturali-
zación de la garantía misma –y, por ello, del sentido constitucional de este recurso–, 
sino también, como se comprende, el planteamiento ante este Tribunal de simples 
impugnaciones frente a la aplicación y a la interpretación de la Ley llevadas a cabo 
por los órganos administrativos y judiciales».

Y había concluido en la misma sentencia: «Si tales órganos resolvieron en virtud 
de una interpretación flexible y favorable al ejercicio de los derechos fundamenta-
les, no por ello se deparó discriminación alguna a las demás candidaturas –y, entre 
ellas, a la que hoy recurre–, pues la igualdad que en este caso la Constitución pre-
serva es sólo la que existe en el seno de la libre concurrencia entre opciones dife-
rentes, sin que por esa misma competencia, como es obvio, se menoscabe derecho 
fundamental alguno de todos cuantos pretendan, reclamando para ello el apoyo 
electoral de sus conciudadanos, de acceder al cargo público».

Esto, «esgrimir esta garantía constitucional [el artículo 23.2 de la Constitución] 
para oponerse al reconocimiento público del derecho fundamental ajeno», en los 
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términos utilizados por la referida STC 82/1987, es, justamente, lo que hace la pre-
sente demanda de amparo. La demanda, si bien trata de reconducir la alegada in-
fracción al artículo 23.2 de la Constitución, denuncia, en esencia, lo que entiende 
una vulneración del artículo 95 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, sin 
alegar facultad concreta alguna que se haya podido ver menoscabada como conse-
cuencia de las decisiones que son objeto del presente recurso de amparo.

La pretensión de utilizar el recurso de amparo como medio para anular la de-
cisión de autorizar la delegación de voto del diputado Sr. Lluís Puig i Gordi choca 
frontalmente con la referida jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Más concretamente, en un supuesto en que, como en el presente, la supuesta vul-
neración denunciada era referida al ius in officium de los parlamentarios, sostuvo el 
ATC 262/2007, de 25 de mayo, FJ 2, en la línea anterior: «En cualquier caso, lo que 
resulta constitucionalmente improcedente es que el derecho del art. 23.2 CE preten-
da ser ejercido por sus titulares frente a actuaciones de las Cámaras que no inciden 
negativamente en el núcleo de su función representativa, ya sea obstaculizándola 
directa o indirectamente, ya sea discriminándoles respecto de otros supuestos».

Al respecto, añadía dicho auto: «[...] El ius in officium tutelado por el art. 23.2 CE  
no implica un derecho fundamental genérico al respeto de la legalidad parlamentaria. 
En efecto, tal y como ha recordado el propio recurrente, son reiterados los pronun-
ciamientos de este Tribunal considerando que el hecho de tratarse de un derecho de 
configuración legal no supone que cualquier infracción de los reglamentos parlamen-
tarios pueda considerarse automáticamente vulneradora del derecho fundamental a 
ejercer las funciones parlamentarias en los términos que señalan las leyes. Como he-
mos señalado, entre otras, en las SSTC 38/1999, de 22 de marzo, FJ 2; 203/2001, de 
15 de octubre, FJ 2, y 64/2002, de 11 de marzo, FJ 2, sólo son constitucionalmente re-
levantes, a estos efectos, aquellas decisiones parlamentarias que afecten al núcleo de 
la función representativa parlamentaria. De ahí que las infracciones del reglamento 
parlamentario sólo puedan ser denunciadas a través del recurso de amparo si las mis-
mas suponen una vulneración de los derechos fundamentales susceptibles de amparo 
y, significativamente, del derecho a ejercer el núcleo de las funciones parlamentarias 
representativas en condiciones de igualdad.»

Y concluía sobre este concreto particular, reconociendo el margen de apreciación 
con que cuenta la Mesa en la interpretación de las disposiciones de los reglamentos 
parlamentarios: «Finalmente, de nuestra doctrina también se deriva que los órganos 
parlamentarios y, sobre todo, los órganos rectores de las Cámaras disponen de un 
margen en la interpretación de la legalidad parlamentaria que este Tribunal no pue-
de desconocer. La autonomía parlamentaria amparada constitucionalmente (art. 72 
CE) y la propia naturaleza del art. 23.2 CE como derecho de configuración legal 
obligan, en efecto, a limitar nuestro control a los supuestos de actuaciones parla-
mentarias lesivas de derechos fundamentales susceptibles de amparo y, en particu-
lar, de los reconocidos en dicho precepto».

Pues bien, en el recurso de amparo inadmitido mediante el ATC 262/2007, el grupo 
parlamentario recurrente trató de justificar, sin éxito, las razones por las que el acuer-
do impugnado, a su juicio, había vulnerado concretas facultades inscritas en el dere-
cho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución. A juicio de esta 
parte, el desenlace del presente proceso constitucional no puede ser distinto.

Recientemente, la STC 66/2021, de 15 de marzo, FJ 4, precisamente en relación 
con decisiones de órganos del Parlamento de Cataluña, recordaba su jurispruden-
cia anterior, en el siguiente sentido: «El recurso de amparo del artículo 42 LOTC 
no puede convertirse en un cauce para discutir sobre infracciones de la legalidad 
parlamentaria que no produzcan “lesiones reales y efectivas de los derechos funda-
mentales”».

La misma sentencia añadía, en línea con lo anterior, citando esa jurisprudencia: 
«No cabe que a través del derecho del art. 23.2 CE, “el Tribunal Constitucional 
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pueda hacer valer su criterio frente al adoptado por los órganos competentes de la 
cámara en el ejercicio de las facultades que tienen constitucional y reglamentaria-
mente encomendada”».

Como recordaba la STC 173/2020, de 19 de noviembre, FJ 3, en relación con otro 
recurso de amparo referido al Parlamento de Cataluña, con cita de la STC 45/1990, 
de 15 de marzo, FJ 4, no cabe «invocar una vulneración inconcreta», y ello, pues re-
sulta imprescindible que los demandantes demuestren «que ha habido una relación 
causal entre las lesiones concretas que se denuncian y el acto u omisión impugnado», 
de modo que «no es, pues, suficiente invocar una genérica e inconcreta denuncia de 
la vulneración de facultades parlamentarias». Esa misma invocación genérica e in-
concreta es justamente la que hace la demanda de amparo en este caso.

En definitiva: no se ha producido, como consecuencia de la autorización de la 
delegación del voto del Sr. Lluís Puig i Gordi, la vulneración de ninguna facultad 
parlamentaria concreta de los recurrentes en amparo que pueda ser reconocida por 
el Tribunal Constitucional, por lo que el recurso de amparo debiera haber sido in-
admitido, como decidió el ATC 262/2007 o, en cualquier caso, desestimado, como 
decidieron las SSTC 173/2020 y 66/2021.

El recurso de amparo pretende, de forma patente, un control de legalidad del 
acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña, control de mera legalidad que no 
compete al Tribunal Constitucional.

Lo que se pretende por los demandantes de amparo es que el Tribunal Consti-
tucional sustituya la interpretación del artículo 95 del Reglamento del Parlamento 
de Cataluña llevada a cabo por la Mesa del Parlamento. Esto es: justamente aquello 
que «no cabe» pedir del Tribunal Constitucional, como recordaba la STC 66/2021, 
antes referida.

Tampoco desde la perspectiva de la igualdad aducen los parlamentarios recu-
rrentes que la Mesa del Parlamento les haya negado la delegación de voto en algún 
supuesto análogo, conforme a criterios dispares. Desde este punto de vista, resulta 
relevante recordar que el ATC 262/2007, de 25 de mayo, FJ 5, señaló que «la igual-
dad en el ejercicio del ius in officium se refiere sobre todo a los requisitos legales que 
lo regulan, de modo que no es posible invocarla cuando, como en el presente caso, 
en ningún momento se ha esgrimido un posible trato discriminatorio».

En cambio, desde la perspectiva del derecho a la igualdad, sí sostiene la demanda 
que dicho derecho fundamental se habría visto infringido por las decisiones impug-
nadas. Y ello, en la medida que, como consecuencia de dichas decisiones, «uno de 
los diputados, el sedicente delegado» tendría «doble voto», lo que, además, a juicio 
de los recurrentes, alteraría «la configuración de la Cámara».

A este respecto, cabe aclarar, en primer lugar, que el parlamentario en quien re-
cae la delegación no es, por razón de la delegación, titular de un derecho de voto do-
ble, contrariamente a lo que sostiene la parte recurrente. La titularidad del derecho 
de voto recae en todo caso en el diputado delegante. Esa realidad no se ve alterada 
por el hecho de la delegación aun cuando –siempre con la correspondiente autori-
zación del órgano parlamentario competente– aquel derecho pueda llegar a ser ejer-
cido por otro parlamentario, pues el voto emitido por delegación se debe entender 
emitido en todo caso por el diputado delegante, por ser este el titular del derecho 
que se ejerce.

En este sentido, cumple recordar que el diputado delegante es miembro de pleno 
derecho de la Cámara y que, en tanto que tal, es titular del derecho de voto en to-
dos los órganos parlamentarios en que se integra por haber resultado electo en las 
elecciones al Parlamento de Cataluña de 14 de febrero de 2021, habiendo accedido 
al pleno ejercicio de dicha condición de conformidad con lo previsto en el artículo 
23.1 del Reglamento del Parlamento.

La participación en las votaciones de quien es miembro de pleno derecho de la 
Cámara no puede suponer, en consecuencia, interferencia alguna sobre ningún de-
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recho de los diputados recurrentes. Desde luego, no vulnera el derecho fundamen-
tal reconocido a los diputados recurrentes en el artículo 23.2 de la Constitución el 
hecho de que quien es titular del derecho al voto por haber resultado democrática-
mente elegido –y que, resulta preciso recordarlo, también se halla amparado por el 
derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución– emita dicho 
voto. Tampoco ello altera la configuración de la Cámara, cuya composición viene 
dada, como no podría ser de otro modo, por los resultados electorales.

Por las razones indicadas, procede, a juicio de esta parte, la inadmisión del re-
curso de amparo o, en cualquier caso, la denegación del amparo.

III. Los acuerdos impugnados no infringen lo dispuesto en el artículo 
95 del Reglamento del Parlamento de Cataluña. Las restricciones 
a  la libertad deambulatoria de los parlamentarios como supuesto 
de  incapacidad legal
El presente recurso de amparo constituye un caso tipo de contraamparo. Como 

acabamos de razonar, el recurso no menciona una sola facultad de la que se hayan 
visto privados los parlamentarios demandantes como consecuencia de las decisiones 
que son objeto de impugnación. Como también hemos visto, el recurso, pese a tratar 
de reconducir la alegada vulneración al artículo 23.2 de la Constitución, se limita a 
cuestionar la adecuación a la legalidad parlamentaria y, concretamente, al artículo 
95 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, de la decisión de admitir la delega-
ción de voto del Sr. Lluís Puig i Gordi.

Sea como fuere, contrariamente a lo que sostienen los recurrentes, los acuerdos 
que son objeto de impugnación no solo no vulneran, en modo alguno, el artículo 
23.2 de la Constitución, con independencia de la valoración que pueda merecer su 
adecuación a la legalidad parlamentaria. Tampoco vulneran, a juicio de esta parte, 
lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento del Parlamento de Cataluña.

En primer lugar, cabe recordar que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito 
de las Cortes Generales, en que el artículo 79.3 de la Constitución prohíbe la dele-
gación del voto de los parlamentarios, el Estatuto de Autonomía de Cataluña nada 
establece al respecto.

Ello dio lugar a que el artículo 84 del Reglamento aprobado por el Pleno del Par-
lamento de Cataluña el 22 de diciembre de 2005 abriera la puerta a la delegación de 
voto de las parlamentarias por razón de baja por maternidad.

Desde entonces, se han ampliado los supuestos en que se ha considerado admi-
sible la delegación.

La reforma del Reglamento aprobada por el Pleno del Parlamento el 8 de julio 
de 2015, además de ampliar los supuestos de delegación de voto a la baja por pater-
nidad, así como a la hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada, 
vino a encomendar a la Mesa del Parlamento el establecimiento de «los criterios ge-
nerales para delimitar los supuestos que permiten la delegación», según dispone el 
vigente artículo 95.2 del Reglamento. El Parlamento, ante la complejidad de delimi-
tar en el propio Reglamento los supuestos que permiten la delegación, ha decidido 
expresamente confiar esta decisión en la Mesa.

Naturalmente, ello no implica que la Mesa del Parlamento no encuentre límite 
jurídico alguno a la hora de autorizar la delegación del voto de un parlamentario. 
Ahora bien, el Reglamento ha querido atribuir a la Mesa un margen de apreciación, 
de modo que sea esta la que determine, en cada caso, la procedencia de la delega-
ción.

En este sentido, cumple recordar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal ha insistido, como señalaba la STC 139/2017, de 29 de noviembre, FJ 2, en «la 
necesidad de mantener el máximo respeto y deferencia» a la autonomía parlamen-
taria. Desde este punto de vista, en el reiteradamente citado ATC 262/2007, de 25 
de mayo, FJ 6, el Tribunal Constitucional destacó que «no es posible ampliar el re-
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curso de amparo del art. 42 LOTC para dar cabida en el mismo a decisiones parla-
mentarias no susceptibles de vulnerar derechos fundamentales», pues «ello no sólo 
implicaría una desnaturalización de nuestra jurisdicción de amparo, sino también 
una inevitable intromisión en la autonomía parlamentaria constitucionalmente ga-
rantizada que este Tribunal también debe garantizar».

La anulación del acuerdo impugnado en los términos solicitados por los recurren-
tes no haría sino sustituir una interpretación del artículo 95 del Reglamento –la razo-
nablemente llevada a cabo en este caso por la Mesa del Parlamento– por otra distinta 
–la del Tribunal Constitucional–. A ello, como hemos visto, se opone una reiterada 
jurisprudencia constitucional, que, entre otras, en el ATC 142/2002, de 23 de julio, ha 
afirmado que el hecho de que «el derecho del art. 23.2 CE sea un derecho de confi-
guración legal no significa que sea un derecho a la legalidad parlamentaria, de suer-
te que a su través el Tribunal Constitucional pueda hacer valer su criterio frente al 
adoptado por los órganos competentes de la Cámara en el ejercicio de las facultades 
que tienen constitucional y reglamentariamente encomendadas».

Con independencia del mayor o menor alcance que se pueda atribuir a la habili-
tación a la Mesa del Parlamento que efectúa el artículo 95.2 del Reglamento –en el 
sentido de hallarse la Mesa constreñida o no por los supuestos expresamente previs-
tos en el artículo 95–, lo cierto es que, desde la entrada en vigor del actual artículo 
95.2 del Reglamento, la Mesa, en ejercicio de ese margen de apreciación reglamen-
tariamente reconocido, ha venido sosteniendo una interpretación amplia del supuesto 
de incapacidad prolongada, en el que ha entendido comprendido, no solo el impedi-
mento físico o psíquico, sino también el impedimento que se ha dado en denominar 
legal, referido esencialmente, a los casos en que los parlamentarios tienen limitada 
jurídicamente su libertad deambulatoria.

Sin ánimo de exhaustividad, resulta relevante recordar los siguientes preceden-
tes, en que la Mesa ha autorizado, en el pasado, la delegación de voto por parte de 
los parlamentarios privados de libertad o sometidos a restricciones de tipo jurídico 
a su libertad deambulatoria: 

– El acuerdo de la Mesa del Parlamento de 30 de enero de 2018 accedió a la de-
legación del voto de dos parlamentarios (tram. 395-00014/12 y 395-00015/12).

– El acuerdo de la Mesa de 27 de febrero de 2018 amplió la duración de la dele-
gación de voto de uno de los parlamentarios anteriores (tram. 395-00017/12).

– El acuerdo de la Mesa del Parlamento de 26 de marzo de 2018 admitió otras 
cuatro delegaciones de votos de diputados (tram. 395-00019/12, 395-00020/12, 395-
00021/12 y 395-00022/12).

– Los acuerdos de la Mesa del Parlamento de 3 y 5 de abril de 2018 admitieron 
la delegación del voto de otro parlamentario (tram. 395-00023/12). Estos acuerdos 
fueron objeto de los recursos de amparo núm. 2388-2018 y 2496-2018, pendiente de 
resolución.

– Los acuerdos de la Mesa del Parlamento de 24 y 25 de abril de 2018 autoriza-
ron la delegación de voto de otro parlamentario (tram. 395-00024/12). Estos acuer-
dos fueron igualmente objeto de los recursos de amparo núm. 2388-2018 y 2496-
2018, pendiente de resolución.

Además, las instrucciones de las autoridades sanitarias, junto a la existencia de 
severas restricciones jurídicas a la libertad deambulatoria, en este caso, de carácter 
general, impuestas por el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanita-
ria ocasionada por el COVID-19 –restricciones que la STC 148/2021, de 14 de julio, 
FJ 5, ha calificado de drásticas, «hasta el extremo de alterar o excepcionar pro tem-
pore su contenido esencial»– fueron razones que justificaron, también, la admisión 
por la Mesa del Parlamento, en sus acuerdos de 13 y 17 de marzo de 2020, de la 
delegación de voto de los parlamentarios, sin que tuviera lugar modificación algu-
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na del artículo 95 del Reglamento del Parlamento, publicado en su día en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya1 (documento núm. 2).

El acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 24 de marzo de 2020, pu-
blicado igualmente en su día en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya,2 con-
firmó la admisión de dichas delegaciones de voto (documento núm. 3).

No podemos dejar de referirnos, en el mismo sentido, a los recientes acuerdos de 
la Mesa del Parlamento de Cataluña de 21 de diciembre de 2021 y de 18 de enero 
de 2022, igualmente publicados en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya3 
(documentos núm. 4 y 5), que también han establecido la posibilidad de que los par-
lamentarios deleguen su voto como consecuencia de la situación pandémica.

Este último acuerdo –al amparo del cual han delegado su voto la mayoría de los 
diputados recurrentes en amparo en este procedimiento (documentos núm. 6, 7, 8, 9 
y 10)– resulta, a juicio de esta parte, particularmente relevante, por cuanto pone de 
manifiesto esa interpretación amplia que la Mesa del Parlamento viene llevando a 
cabo del artículo 95.2 del Reglamento.

Los precedentes referidos resultan indudablemente relevantes para valorar si la 
Mesa del Parlamento ha vulnerado el artículo 95 del Reglamento al admitir la dele-
gación de voto del Sr. Lluís Puig i Gordi. Y ello, dada la importancia que también 
ha atribuido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a los usos parlamentarios.

A la vista de todo lo anterior, resulta especialmente pertinente recordar que el 
propio magistrado instructor de la causa especial núm. 20907/2017, en su auto de 9 
de marzo de 2021 (documento núm. 11), mediante el que elevó una petición de de-
cisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea –registrada por 
aquel Tribunal como asunto C-158/21–, afirmó, precisamente en relación con la si-
tuación, entre otros, del Sr. Lluís Puig i Gordi, que las órdenes de detención dicta-
das en aquel procedimiento penal «comportan una fuerte restricción de la libertad 
deambulatoria de los afectados, permanente y sucesiva en los diferentes Estados».

Por ello, no parece irrazonable que la Mesa del Parlamento, al delimitar los su-
puestos que permiten la delegación de conformidad con lo previsto en el artículo 
95.2 del Reglamento, pueda concluir que, para garantizar, en lo posible, el derecho 
fundamental del parlamentario al ejercicio del cargo para el que ha resultado elegido 
(artículo 23.2 de la Constitución), pero también el derecho a participar en los asun-
tos públicos de los ciudadanos, que lo han elegido como representante (artículo 23.1 
de la Constitución), debe permitir que un parlamentario que se encuentre sometido 
a «una fuerte restricción de su libertad deambulatoria» –en los términos utilizados 
por el magistrado instructor de la causa especial núm. 20907/2017 seguida ante el 
Tribunal Supremo mediante auto de 9 de marzo de 2021– pueda delegar su voto en 
otro miembro del Parlamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 
del Reglamento del Parlamento, mientras subsista esa circunstancia.

Por lo demás, contrariamente a lo que sostienen los diputados recurrentes, en 
modo alguno opera en este ámbito la prohibición de la analogía. Antes al contrario, 
como indica el artículo 4.1 del Código Civil, «procederá la aplicación analógica de 
las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro 
semejante entre los que se aprecie identidad de razón».

En este sentido, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, como recordaba la STC 87/1999, de 25 de mayo, FJ 3, «aunque el 
derecho reconocido en el art. 23.2 CE es un derecho de configuración legal, cuando 
éste se proyecta sobre el ejercicio de los derechos de sufragio adquiere una especial 
densidad constitucional que se manifiesta en la obligación, reiteradamente subraya-
da por la doctrina de este Tribunal, de [...] [optar] por la interpretación de la legali-
dad más favorable a la eficacia de tales derechos».

1. BOPC 575, de 19 de marzo de 2020, pp. 5-6.
2. BOPC 576, de 27 de marzo de 2022, p. 3.
3. BOPC 207, de 17 de enero de 2022, pp. 14-15 y BOPC 212, de 24 de enero de 2022, pp. 65-66
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Ello resulta, además, coherente con los precedentes parlamentarios antes refe-
ridos, que admitieron la delegación de voto de parlamentarios que se encontraban, 
igualmente, privados de su libertad deambulatoria, o sometidos a una fuerte restric-
ción de la misma.

Por último, parece claro que el hecho de que la autoridad judicial de ejecución 
denegara, en su día, la ejecución de la orden de detención europea emitida en contra 
del diputado Sr. Lluís Puig i Gordi ninguna relevancia puede tener a estos efectos, 
en tanto subsistan las restricciones impuestas a la libertad deambulatoria del par-
lamentario en cuestión –como el magistrado instructor de la causa especial núm. 
20907/2017 confirma que subsisten en su auto de 9 de marzo de 2021–.

Siendo la razón de la delegación la existencia de restricciones a la libertad deam-
bulatoria del parlamentario, escaparía a toda lógica que quien se encuentra sometido 
a tales restricciones pudiera delegar el voto durante la pendencia de un procedimien-
to de entrega ante una autoridad judicial de ejecución, en los términos previstos por 
la Decisión Marco 2002/584 –como ponen de manifiesto los acuerdos de la Mesa 
del Parlamento de 3 y 5 de abril y de 24 y 25 de abril de 2018–, pero dejara de poder 
hacerlo una vez concluido el procedimiento de entrega, aun subsistiendo las restric-
ciones a la libertad deambulatoria, como subsisten en el caso del diputado Sr. Lluís 
Puig i Gordi, en los términos expresados en el referido auto de 9 de marzo de 2021.

Por todo lo expuesto, al Tribunal Constitucional

Solicita
Que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, junto con sus do-

cumentos adjuntos, se sirva admitirlos y tenga por formuladas las alegaciones de 
esta parte en relación con el recurso de amparo núm. 4131-2021, promovido contra 
el acuerdo de la Presidenta del Parlamento de 25 de marzo de 2021 y el acuerdo de 
la Mesa del Parlamento de 26 de marzo de 2021, y en su momento, previos los trá-
mites pertinentes, se dicte sentencia por la que se inadmita el recurso de amparo o, 
subsidiariamente, se deniegue el amparo solicitado.

Barcelona para Madrid, a 27 de abril de 2022
Mario Núñez Martínez, letrado del Parlamento de Cataluña

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

Recurs d’empara 4667/2021, interposat pel Grup Parlamentari 
de VOX en Cataluña, contra els acords de la Mesa del Parlament 
del 25 i el 26 de març de 2021 sobre la delegació de vot del diputat 
Lluís Puig Gordi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
383-00005/13

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

A la Sala Segunda del Tribunal Constitucional
El letrado del Parlamento de Cataluña suscrito, en representación y defensa de 

la Cámara, según tiene acreditado en este procedimiento, y en cumplimiento del 
Acuerdo de la Mesa de 22 de febrero de 2022, de personación en el procedimiento 
correspondiente al recurso de amparo número 4667-2021, comparece ante el Tribu-
nal Constitucional y como mejor proceda en Derecho 

Dice
1. Que, en fecha 16 de febrero de 2022, el Parlamento de Cataluña recibió co-

municación de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de 7 de febrero de 2022 
por la que, en relación con el recurso de amparo núm. 4667-2021, relativo al Acuer-
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do de la Mesa del Parlamento de 26 de marzo de 2021, que desestimó la petición 
de reconsideración frente al Acuerdo de la Presidenta de 25 de marzo de 2021, se 
le requirió para que, en plazo que no excediera de diez días, emplazara a quienes 
hubieran sido parte en el procedimiento para que puedan comparecer en el presen-
te proceso constitucional, haciéndoles entrega de copia de la demanda de amparo 
presentada.

2. Que la Mesa del Parlamento, en fecha 22 de febrero de 2022, adoptó el acuer-
do de personarse en el procedimiento correspondiente al recurso de amparo núm. 
4667-2021, relativo al Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 26 de marzo de 2021, 
que desestimó la petición de reconsideración frente al Acuerdo de la Presidenta de 
25 de marzo de 2021. Asimismo, acordó dar traslado del requerimiento del Tribunal 
Constitucional de 7 de febrero de 2022 y de copia de la demanda a los grupos par-
lamentarios y al diputado delegante, para que puedan comparecen en dicho recurso 
en el plazo indicado.

3. Que el Parlamento de Cataluña, a través de su representación procesal y con-
forme a lo solicitado en la comunicación de la Sala Segunda del Tribunal Constitu-
cional de fecha 7 de febrero de 2022, notificada el 16 de febrero, aportó fotocopias 
adveradas de los justificantes acreditativos del envío y acuse de recibo de los em-
plazamientos correspondientes al resto de grupos parlamentarios para que pudiesen 
comparecer, que constaban como documentos 1 a 8.

4. Que, mediante diligencia de ordenación de fecha 18 de marzo de 2022, notifi-
cada el día 28 de marzo, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional tuvo por per-
sonado y parte al Parlamento de Cataluña en el recurso de referencia, confiriendo 
a las partes personadas un plazo común de veinte días para formular alegaciones.

5. Que, evacuando el trámite conferido, esta representación pasa a formular las 
siguientes

Alegaciones

I. Objeto del recurso
El presente recurso de amparo se dirige contra la decisión de la Presidenta del 

Parlamento, primero, y de la Mesa del Parlamento, después, de autorizar la delega-
ción de voto en su día solicitada por el diputado Sr. Lluís Puig i Gordi, en la persona 
de la entonces diputada Sra. Gemma Geis i Carreras, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 95 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, en relación con lo dispuesto 
en el artículo 37 de dicho Reglamento.

A este respecto, resulta necesario aclarar, en primer lugar, que los acuerdos im-
pugnados carecen, en la actualidad, de vigencia alguna. Así, la diputada Sra. Gem-
ma Geis i Carreras presentó su renuncia al escaño ante la Mesa del Parlamento de 
Cataluña con efectos desde el día 30 de julio de 2021 (documento núm. 1).

En resumida síntesis, sostiene la demanda de amparo que, al admitir dicha dele-
gación de voto, los órganos del Parlamento habrían «afectado gravemente al núcleo 
de la función representativa» de los diputados que integran el grupo parlamentario 
recurrente, vulnerando, con ello, el derecho fundamental que les reconoce el artícu-
lo 23.2 de la Constitución.

Como veremos, pese a la repetida alusión en la demanda al artículo 23.2 de la 
Constitución, esta se limita a argumentar que, a juicio del grupo parlamentario recu-
rrente, la referida delegación de voto resultaría contraria a lo dispuesto en el artículo 
95 del Reglamento del Parlamento de Cataluña.
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II. El recurso de amparo no es un cauce mediante el que oponerse 
al reconocimiento del derecho fundamental ajeno. Las decisiones 
impugnadas no han vulnerado el derecho fundamental de los 
demandantes reconocido por el artículo 23.2 de la Constitución
Como esta parte sostuvo en su día, en sendos escritos de alegaciones, respecto 

de los recursos de amparo núm. 2388-2018 y 2496-2018 –recursos que impugnaron 
la admisión, por la Mesa del Parlamento, de las delegaciones de voto solicitadas por 
dos parlamentarios de la anterior legislatura–, e igualmente en su escrito de alega-
ciones respecto del recurso de amparo núm. 2063-2021 –en relación con las mismas 
decisiones impugnadas en el presente recurso de amparo–, la presente demanda, 
como aquellos recursos, no se adecúa a la configuración constitucional del recurso 
de amparo.

Cumple recordar, en primer lugar, que resulta de una consolidada jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional que, como señalara la STC 114/1995, de 6 de julio, FJ, 2, 
«el recurso de amparo no es una vía procesal adecuada para solicitar y obtener un 
pronunciamiento abstracto y genérico sobre pretensiones declarativas respecto de su-
puestas interpretaciones erróneas o indebidas aplicaciones de preceptos constitucio-
nales, sino sólo y exclusivamente sobre pretensiones dirigidas a restablecer o preservar 
los derechos fundamentales cuando se ha alegado una vulneración concreta y efectiva 
de los mismos».

A este respecto, añadía la referida sentencia: «[...]  La jurisdicción de amparo, 
en rigor, no ha sido constituida para reparar infracciones de preceptos sino vulne-
raciones de derechos; de aquellos derechos fundamentales, se entiende, aludidos en 
el art. 53.2 CE. La infracción del precepto constitucional es, desde luego, condición 
necesaria, pero no condición suficiente. En pocas palabras, si se prefiere, el recurso 
de amparo no es una casación en interés de ley».

Volvía sobre ello la STC 78/1997, de 21 de abril, FJ 4, para afirmar que única-
mente cuando de la errónea interpretación y aplicación de las normas «se derive, 
al mismo tiempo, un menoscabo del derecho fundamental de un tercero podrá este 
Tribunal examinar la actuación de los poderes públicos que se considera contraria 
a la Constitución».

Sobre el mismo derecho fundamental invocado en la presente la demanda de 
amparo, años antes, el Tribunal Constitucional, en la STC 82/1987, de 27 de mayo, 
FJ 2, en relación con un recurso de amparo electoral, había afirmado: «La garantía 
de la igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos supone la atribución a 
los ciudadanos [...]  de un derecho reaccional para corregir, facilitando el ejercicio 
del derecho, los actos del poder que hayan podido impedir o menoscabar aquel ac-
ceso en condiciones igualitarias y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes. [...]  
No cabe [...]  esgrimir esta garantía constitucional para oponerse al reconocimiento 
público del derecho fundamental ajeno, lo que entrañaría no sólo una desnaturali-
zación de la garantía misma –y, por ello, del sentido constitucional de este recurso–, 
sino también, como se comprende, el planteamiento ante este Tribunal de simples 
impugnaciones frente a la aplicación y a la interpretación de la Ley llevadas a cabo 
por los órganos administrativos y judiciales».

Y había concluido en la misma sentencia: «Si tales órganos resolvieron en virtud 
de una interpretación flexible y favorable al ejercicio de los derechos fundamenta-
les, no por ello se deparó discriminación alguna a las demás candidaturas –y, entre 
ellas, a la que hoy recurre–, pues la igualdad que en este caso la Constitución pre-
serva es sólo la que existe en el seno de la libre concurrencia entre opciones dife-
rentes, sin que por esa misma competencia, como es obvio, se menoscabe derecho 
fundamental alguno de todos cuantos pretendan, reclamando para ello el apoyo 
electoral de sus conciudadanos, de acceder al cargo público».

Esto, «esgrimir esta garantía constitucional [el artículo 23.2 de la Constitución] 
para oponerse al reconocimiento público del derecho fundamental ajeno», en los 
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términos utilizados por la referida STC 82/1987, es, justamente, lo que hace la pre-
sente demanda de amparo. La demanda, como hemos avanzado al referirnos al ob-
jeto del recurso, no denuncia infracción alguna por los órganos de la Cámara del 
artículo 23.2 de la Constitución, sino únicamente del artículo 95 del Reglamento del 
Parlamento de Cataluña.

La pretensión de utilizar el recurso de amparo como medio para anular la de-
cisión de autorizar la delegación de voto del diputado Sr. Lluís Puig i Gordi choca 
frontalmente con la referida jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Más concretamente, en un supuesto en que, como en el presente, la supuesta vul-
neración denunciada era referida al ius in officium de los parlamentarios, sostuvo el 
ATC 262/2007, de 25 de mayo, FJ 2, en la línea anterior: «En cualquier caso, lo que 
resulta constitucionalmente improcedente es que el derecho del art. 23.2 CE preten-
da ser ejercido por sus titulares frente a actuaciones de las Cámaras que no inciden 
negativamente en el núcleo de su función representativa, ya sea obstaculizándola 
directa o indirectamente, ya sea discriminándoles respecto de otros supuestos».

Al respecto, añadía dicho auto: «[...]  El ius in officium tutelado por el art. 23.2 
CE no implica un derecho fundamental genérico al respeto de la legalidad parla-
mentaria. En efecto, tal y como ha recordado el propio recurrente, son reiterados 
los pronunciamientos de este Tribunal considerando que el hecho de tratarse de un 
derecho de configuración legal no supone que cualquier infracción de los reglamen-
tos parlamentarios pueda considerarse automáticamente vulneradora del derecho 
fundamental a ejercer las funciones parlamentarias en los términos que señalan 
las leyes. Como hemos señalado, entre otras, en las SSTC 38/1999, de 22 de marzo, 
FJ 2; 203/2001, de 15 de octubre, FJ 2, y 64/2002, de 11 de marzo, FJ 2, sólo son 
constitucionalmente relevantes, a estos efectos, aquellas decisiones parlamentarias 
que afecten al núcleo de la función representativa parlamentaria. De ahí que las in-
fracciones del reglamento parlamentario sólo puedan ser denunciadas a través del 
recurso de amparo si las mismas suponen una vulneración de los derechos funda-
mentales susceptibles de amparo y, significativamente, del derecho a ejercer el nú-
cleo de las funciones parlamentarias representativas en condiciones de igualdad.»

Y concluía sobre este concreto particular, reconociendo el margen de apreciación 
con que cuenta la Mesa en la interpretación de las disposiciones de los reglamentos 
parlamentarios: «Finalmente, de nuestra doctrina también se deriva que los órganos 
parlamentarios y, sobre todo, los órganos rectores de las Cámaras disponen de un 
margen en la interpretación de la legalidad parlamentaria que este Tribunal no pue-
de desconocer. La autonomía parlamentaria amparada constitucionalmente (art. 72 
CE) y la propia naturaleza del art. 23.2 CE como derecho de configuración legal 
obligan, en efecto, a limitar nuestro control a los supuestos de actuaciones parla-
mentarias lesivas de derechos fundamentales susceptibles de amparo y, en particu-
lar, de los reconocidos en dicho precepto».

Pues bien, en el recurso de amparo inadmitido mediante el ATC 262/2007, el 
grupo parlamentario recurrente trató de justificar, sin éxito, las razones por las que 
el acuerdo impugnado, a su juicio, había vulnerado concretas facultades inscritas 
en el derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución. En el 
presente recurso de amparo, por el contrario, el grupo parlamentario recurrente, sin 
alegar facultad concreta alguna que se haya podido ver menoscabada como conse-
cuencia de las decisiones que son objeto del presente recurso de amparo, se limita a 
denunciar que, a su entender, la delegación de voto autorizada supondría una vulne-
ración del artículo 95 del Reglamento del Parlamento de Cataluña.

Recientemente, la STC 66/2021, de 15 de marzo, FJ 4, precisamente en relación 
con decisiones de órganos del Parlamento de Cataluña, recordaba su jurispruden-
cia anterior, en el siguiente sentido: «El recurso de amparo del artículo 42 LOTC 
no puede convertirse en un cauce para discutir sobre infracciones de la legalidad 



BOPC 295
29 d’abril de 2022

4.87.20. Recursos d’empara constitucional 51 

parlamentaria que no produzcan «lesiones reales y efectivas de los derechos funda-
mentales»».

La misma sentencia añadía, en línea con lo anterior, citando esa jurisprudencia: 
«No cabe que a través del derecho del art. 23.2 CE, “el Tribunal Constitucional 
pueda hacer valer su criterio frente al adoptado por los órganos competentes de la 
cámara en el ejercicio de las facultades que tienen constitucional y reglamentaria-
mente encomendadas”».

Como venimos diciendo, la demanda se limita a afirmar, apodícticamente, que 
la admisión de la delegación de voto solicitada por el diputado Sr. Lluís Puig i Gor-
di vulneraría el derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Consti-
tución. Sin embargo, más allá de cuestionar la adecuación al artículo 95 del Regla-
mento del Parlamento de la decisión de autorizar la delegación de voto del diputado 
Sr. Lluís Puig i Gordi, nada aduce el grupo parlamentario recurrente sobre de qué 
manera la decisión de admitir dicha delegación de voto habría afectado a las facul-
tades de los parlamentarios que integran dicho grupo. Ninguna alusión se hace en 
el recurso de amparo al ejercicio de qué concreta facultad reconocida por el Regla-
mento del Parlamento se habrían visto privados los parlamentarios que integran el 
grupo parlamentario recurrente. Ningún esfuerzo argumentativo hacen los recurren-
tes para justificar que esa alegada infracción de la legalidad parlamentaria tendría 
algún efecto sobre sus derechos, más allá de los argumentos de mera legalidad.

Como recordaba la STC 173/2020, de 19 de noviembre, FJ 3, en relación con otro 
recurso de amparo referido al Parlamento de Cataluña, con cita de la STC 45/1990, 
de 15 de marzo, FJ 4, no cabe «invocar una vulneración inconcreta», y ello, pues re-
sulta imprescindible que los demandantes demuestren «que ha habido una relación 
causal entre las lesiones concretas que se denuncian y el acto u omisión impugnado», 
de modo que «no es, pues, suficiente invocar una genérica e inconcreta denuncia de 
la vulneración de facultades parlamentarias». Esa misma invocación genérica e in-
concreta es justamente la que hace la demanda de amparo en este caso.

En definitiva: no se ha producido, como consecuencia de la autorización de la de-
legación del voto del Sr. Lluís Puig i Gordi, la vulneración de ninguna facultad par-
lamentaria concreta de los diputados que integran el grupo parlamentario recurrente 
en amparo que pueda ser reconocida por el Tribunal Constitucional, por lo que el re-
curso de amparo debiera haber sido inadmitido, como decidió el ATC 262/2007 o, en 
cualquier caso, desestimado, como decidieron las SSTC 173/2020 y 66/2021.

El recurso de amparo pretende, de forma patente, un control de legalidad del 
acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña, control de mera legalidad que no 
compete al Tribunal Constitucional.

Lo que se pretende por los demandantes de amparo es que el Tribunal Consti-
tucional sustituya la interpretación del artículo 95 del Reglamento del Parlamento 
de Cataluña llevada a cabo por la Mesa del Parlamento. Esto es: justamente aquello 
que «no cabe» pedir del Tribunal Constitucional, como recordaba la STC 66/2021, 
antes referida.

Tampoco desde la perspectiva de la igualdad aduce el grupo parlamentario re-
currente que la Mesa del Parlamento haya negado a los diputados que lo integran la 
delegación de voto en algún supuesto análogo, conforme a criterios dispares. Desde 
este punto de vista, resulta relevante recordar que el ATC 262/2007, de 25 de mayo, 
FJ 5, señaló que «la igualdad en el ejercicio del ius in officium se refiere sobre todo 
a los requisitos legales que lo regulan, de modo que no es posible invocarla cuan-
do, como en el presente caso, en ningún momento se ha esgrimido un posible trato 
discriminatorio».

Por las razones indicadas, procede, a juicio de esta parte, la inadmisión del re-
curso de amparo o, en cualquier caso, la denegación del amparo.
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III. Los acuerdos impugnados no infringen lo dispuesto en el artículo 
95 del Reglamento del Parlamento de Cataluña. Las restricciones a 
la libertad deambulatoria de los parlamentarios como supuesto de 
incapacidad legal
El presente recurso de amparo constituye un caso tipo de contraamparo. Como 

acabamos de razonar, el recurso no menciona una sola facultad de la que se hayan 
visto privados los parlamentarios demandantes como consecuencia de las decisiones 
que son objeto de impugnación. Como también hemos visto, el recurso se limita a 
cuestionar la adecuación a la legalidad parlamentaria y, concretamente, al artículo 
95 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, de la decisión de admitir la delega-
ción de voto del Sr. Lluís Puig i Gordi.

Sea como fuere, contrariamente a lo que sostienen los recurrentes, los acuerdos 
que son objeto de impugnación no solo no vulneran, en modo alguno, el artículo 
23.2 de la Constitución, con independencia de la valoración que pueda merecer su 
adecuación a la legalidad parlamentaria. Tampoco vulneran, a juicio de esta parte, 
lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento del Parlamento de Cataluña.

En primer lugar, cabe recordar que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito 
de las Cortes Generales, en que el artículo 79.3 de la Constitución prohíbe la dele-
gación del voto de los parlamentarios, el Estatuto de Autonomía de Cataluña nada 
establece al respecto.

Aunque la parte recurrente sugiere, en distintos momentos de la demanda, que 
aquel precepto constitucional podría resultar aplicable también a los diputados al 
Parlamento de Cataluña, e incluso invita a la Sala a elevar una cuestión de inconsti-
tucionalidad al Pleno, de conformidad con lo previsto en el artículo 55.2 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, en relación con el artículo 95 del Reglamento 
del Parlamento, también afirma entender que cabe una interpretación conforme a 
la Constitución del artículo 95 del Reglamento, lo que, lógicamente, únicamente es 
posible si el artículo 79.3 de la Constitución no resulta aplicable a los diputados del 
Parlamento de Cataluña.

Lo cierto es que ni el tenor literal ni la ubicación sistemática del artículo 79.3 de 
la Constitución ofrecen duda alguna acerca de que dicho precepto resulta aplicable 
únicamente a los miembros de las Cortes Generales.

Ello dio lugar a que el artículo 84 del Reglamento aprobado por el Pleno del Par-
lamento de Cataluña el 22 de diciembre de 2005 abriera la puerta a la delegación de 
voto de las parlamentarias por razón de baja por maternidad.

Desde entonces, se han ampliado los supuestos en que se ha considerado admi-
sible la delegación.

La reforma del Reglamento aprobada por el Pleno del Parlamento el 8 de julio 
de 2015, además de ampliar los supuestos de delegación de voto a la baja por pater-
nidad, así como a la hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada, 
vino a encomendar a la Mesa del Parlamento el establecimiento de «los criterios ge-
nerales para delimitar los supuestos que permiten la delegación», según dispone el 
vigente artículo 95.2 del Reglamento. El Parlamento, ante la complejidad de delimi-
tar en el propio Reglamento los supuestos que permiten la delegación, ha decidido 
expresamente confiar esta decisión en la Mesa.

Naturalmente, ello no implica que la Mesa del Parlamento no encuentre límite 
jurídico alguno a la hora de autorizar la delegación del voto de un parlamentario. 
Ahora bien, el Reglamento ha querido atribuir a la Mesa un margen de apreciación, 
de modo que sea esta la que determine, en cada caso, la procedencia de la delega-
ción.

En este sentido, cumple recordar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal ha insistido, como señalaba la STC 139/2017, de 29 de noviembre, FJ 2, en «la 
necesidad de mantener el máximo respeto y deferencia» a la autonomía parlamen-
taria. Desde este punto de vista, en el reiteradamente citado ATC 262/2007, de 25 
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de mayo, FJ 6, el Tribunal Constitucional destacó que «no es posible ampliar el re-
curso de amparo del art. 42 LOTC para dar cabida en el mismo a decisiones parla-
mentarias no susceptibles de vulnerar derechos fundamentales», pues «ello no sólo 
implicaría una desnaturalización de nuestra jurisdicción de amparo, sino también 
una inevitable intromisión en la autonomía parlamentaria constitucionalmente ga-
rantizada que este Tribunal también debe garantizar».

La anulación del acuerdo impugnado en los términos solicitados por los recurren-
tes no haría sino sustituir una interpretación del artículo 95 del Reglamento –la razo-
nablemente llevada a cabo en este caso por la Mesa del Parlamento– por otra distinta 
–la del Tribunal Constitucional–. A ello, como hemos visto, se opone una reiterada 
jurisprudencia constitucional, que, entre otras, en el ATC 142/2002, de 23 de julio, ha 
afirmado que el hecho de que «el derecho del art. 23.2 CE sea un derecho de confi-
guración legal no significa que sea un derecho a la legalidad parlamentaria, de suer-
te que a su través el Tribunal Constitucional pueda hacer valer su criterio frente al 
adoptado por los órganos competentes de la Cámara en el ejercicio de las facultades 
que tienen constitucional y reglamentariamente encomendadas».

Con independencia del mayor o menor alcance que se pueda atribuir a la habi-
litación a la Mesa del Parlamento que efectúa el artículo 95.2 del Reglamento –en 
el sentido de hallarse la Mesa constreñida o no por los supuestos expresamente pre-
vistos en el artículo 95–, lo cierto es que, desde la entrada en vigor del actual artí-
culo 95.2 del Reglamento, la Mesa, en ejercicio de ese margen de apreciación re-
glamentariamente reconocido, ha venido sosteniendo una interpretación amplia del 
supuesto de incapacidad prolongada, en el que ha entendido comprendido, no solo el 
impedimento físico o psíquico, sino también el impedimento que se ha dado en de-
nominar legal, referido esencialmente, a los casos en que los parlamentarios tienen 
limitada jurídicamente su libertad deambulatoria.

Sin ánimo de exhaustividad, resulta relevante recordar los siguientes preceden-
tes, en que la Mesa ha autorizado, en el pasado, la delegación de voto por parte de 
los parlamentarios privados de libertad o sometidos a restricciones de tipo jurídico 
a su libertad deambulatoria: 

– El acuerdo de la Mesa del Parlamento de 30 de enero de 2018 accedió a la de-
legación del voto de dos parlamentarios (tram. 395-00014/12 y 395-00015/12).

– El acuerdo de la Mesa de 27 de febrero de 2018 amplió la duración de la dele-
gación de voto de uno de los parlamentarios anteriores (tram. 395-00017/12).

– El acuerdo de la Mesa del Parlamento de 26 de marzo de 2018 admitió otras 
cuatro delegaciones de votos de diputados (tram. 395-00019/12, 395-00020/12, 395-
00021/12 y 395-00022/12).

– Los acuerdos de la Mesa del Parlamento de 3 y 5 de abril de 2018 admitieron 
la delegación del voto de otro parlamentario (tram. 395-00023/12). Estos acuerdos 
fueron objeto de los recursos de amparo núm. 2388-2018 y 2496-2018, pendiente de 
resolución.

– Los acuerdos de la Mesa del Parlamento de 24 y 25 de abril de 2018 autoriza-
ron la delegación de voto de otro parlamentario (tram. 395-00024/12). Estos acuer-
dos fueron igualmente objeto de los recursos de amparo núm. 2388-2018 y 2496-
2018, pendiente de resolución.

Además, las instrucciones de las autoridades sanitarias, junto a la existencia de 
severas restricciones jurídicas a la libertad deambulatoria, en este caso, de carácter 
general, impuestas por el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanita-
ria ocasionada por el COVID-19 –restricciones que la STC 148/2021, de 14 de julio, 
FJ 5, ha calificado de drásticas, «hasta el extremo de alterar o excepcionar pro tem-
pore su contenido esencial»– fueron razones que justificaron, también, la admisión 
por la Mesa del Parlamento, en sus acuerdos de 13 y 17 de marzo de 2020, de la 
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delegación de voto de los parlamentarios, sin que tuviera lugar modificación algu-
na del artículo 95 del Reglamento del Parlamento, publicado en su día en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya1 (documento núm. 2).

El acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña de 24 de marzo de 2020, pu-
blicado igualmente en su día en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya,2 con-
firmó la admisión de dichas delegaciones de voto (documento núm. 3).

No podemos dejar de referirnos, en el mismo sentido, a los recientes acuerdos de 
la Mesa del Parlamento de Cataluña de 21 de diciembre de 2021 y de 18 de enero 
de 2022, igualmente publicados en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya3 
(documentos núm. 4 y 5), que también han establecido la posibilidad de que los par-
lamentarios deleguen su voto como consecuencia de la situación pandémica.

Este último acuerdo –al amparo del cual han delegado su voto la mayoría de los 
diputados que integran el grupo parlamentario recurrente en amparo en este proce-
dimiento (documentos núm. 6, 7 y 8)– resulta, a juicio de esta parte, particularmente 
relevante, por cuanto pone de manifiesto esa interpretación amplia que la Mesa del 
Parlamento viene llevando a cabo del artículo 95.2 del Reglamento.

Los precedentes referidos resultan indudablemente relevantes para valorar si la 
Mesa del Parlamento ha vulnerado el artículo 95 del Reglamento al admitir la dele-
gación de voto del Sr. Lluís Puig i Gordi. Y ello, dada la importancia que también 
ha atribuido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a los usos parlamentarios.

A la vista de todo lo anterior, resulta especialmente pertinente recordar que el 
propio magistrado instructor de la causa especial núm. 20907/2017, en su auto de 9 
de marzo de 2021 (documento núm. 9), mediante el que elevó una petición de de-
cisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea –registrada por 
aquel Tribunal como asunto C-158/21–, afirmó, precisamente en relación con la si-
tuación, entre otros, del Sr. Lluís Puig i Gordi, que las órdenes de detención dicta-
das en aquel procedimiento penal «comportan una fuerte restricción de la libertad 
deambulatoria de los afectados, permanente y sucesiva en los diferentes Estados».

Por ello, no parece irrazonable que la Mesa del Parlamento, al delimitar los su-
puestos que permiten la delegación de conformidad con lo previsto en el artículo 
95.2 del Reglamento, pueda concluir que, para garantizar, en lo posible, el derecho 
fundamental del parlamentario al ejercicio del cargo para el que ha resultado elegido 
(artículo 23.2 de la Constitución), pero también el derecho a participar en los asun-
tos públicos de los ciudadanos, que lo han elegido como representante (artículo 23.1 
de la Constitución), debe permitir que un parlamentario que se encuentre sometido 
a «una fuerte restricción de su libertad deambulatoria» –en los términos utilizados 
por el magistrado instructor de la causa especial núm. 20907/2017 seguida ante el 
Tribunal Supremo mediante auto de 9 de marzo de 2021– pueda delegar su voto en 
otro miembro del Parlamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 
del Reglamento del Parlamento, mientras subsista esa circunstancia.

Por lo demás, contrariamente a lo que sostiene el grupo parlamentario recurren-
te, en modo alguno opera en este ámbito la prohibición de la analogía. Antes al con-
trario, como indica el artículo 4.1 del Código Civil, «procederá la aplicación analó-
gica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen 
otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón».

En este sentido, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, como recordaba la STC 87/1999, de 25 de mayo, FJ 3, «aunque el 
derecho reconocido en el art. 23.2 CE es un derecho de configuración legal, cuando 
éste se proyecta sobre el ejercicio de los derechos de sufragio adquiere una especial 
densidad constitucional que se manifiesta en la obligación, reiteradamente subra-

1. BOPC 575, de 19 de marzo de 2020, pp. 5-6.
2. BOPC 576, de 27 de marzo de 2022, p. 3.
3. BOPC 207, de 17 de enero de 2022, pp. 14-15 y BOPC 212, de 24 de enero de 2022, pp. 65-66
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yada por la doctrina de este Tribunal, de [...]  [optar] por la interpretación de la le-
galidad más favorable a la eficacia de tales derechos».

Ello resulta, además, coherente con los precedentes parlamentarios antes refe-
ridos, que admitieron la delegación de voto de parlamentarios que se encontraban, 
igualmente, privados de su libertad deambulatoria, o sometidos a una fuerte restric-
ción de la misma.

Por último, parece claro que el hecho de que la autoridad judicial de ejecución 
denegara, en su día, la ejecución de la orden de detención europea emitida en contra 
del diputado Sr. Lluís Puig i Gordi ninguna relevancia puede tener a estos efectos, 
en tanto subsistan las restricciones impuestas a la libertad deambulatoria del par-
lamentario en cuestión –como el magistrado instructor de la causa especial núm. 
20907/2017 confirma que subsisten en su auto de 9 de marzo de 2021–.

Siendo la razón de la delegación la existencia de restricciones a la libertad deam-
bulatoria del parlamentario, escaparía a toda lógica que quien se encuentra sometido 
a tales restricciones pudiera delegar el voto durante la pendencia de un procedimien-
to de entrega ante una autoridad judicial de ejecución, en los términos previstos por 
la Decisión Marco 2002/584 –como ponen de manifiesto los acuerdos de la Mesa 
del Parlamento de 3 y 5 de abril y de 24 y 25 de abril de 2018–, pero dejara de poder 
hacerlo una vez concluido el procedimiento de entrega, aun subsistiendo las restric-
ciones a la libertad deambulatoria, como subsisten en el caso del diputado Sr. Lluís 
Puig i Gordi, en los términos expresados en el referido auto de 9 de marzo de 2021.

Por todo lo expuesto, al Tribunal Constitucional

Solicita
Que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, junto con sus do-

cumentos adjuntos, se sirva admitirlos y tenga por formuladas las alegaciones de 
esta parte en relación con el recurso de amparo núm. 4667-2021, promovido contra 
el acuerdo de la Presidenta del Parlamento de 25 de marzo de 2021 y el acuerdo de 
la Mesa del Parlamento de 26 de marzo de 2021, y en su momento, previos los trá-
mites pertinentes, se dicte sentencia por la que se inadmita el recurso de amparo o, 
subsidiariamente, se deniegue el amparo solicitado.

Barcelona para Madrid, a 27 de abril de 2022
Mario Núñez Martínez, letrado del Parlamento de Cataluña

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