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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de compromís de lluita contra la corrupció  
i per la regeneració democràtica
250-00001/13

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.04.2021 al 10.05.2021).
Finiment del termini: 11.05.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2021.

Proposta de resolució sobre la creació d’una planta de bateries 
elèctriques
250-00002/13

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.04.2021 al 10.05.2021).
Finiment del termini: 11.05.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2021.

Proposta de resolució sobre el compliment de les sentències del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria lingüística
250-00003/13

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.04.2021 al 10.05.2021).
Finiment del termini: 11.05.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2021.

Proposta de resolució sobre la neutralitat institucional de les 
universitats públiques catalanes
250-00004/13

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.04.2021 al 10.05.2021).
Finiment del termini: 11.05.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2021.
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Proposta de resolució sobre l’ajornament de la posada en marxa de 
l’impost propi d’emissions de diòxid de carboni
250-00005/13

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.04.2021 al 10.05.2021).
Finiment del termini: 11.05.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2021.

Proposta de resolució sobre la vacunació dels efectius de la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil destinats a Catalunya
250-00006/13

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.04.2021 al 10.05.2021).
Finiment del termini: 11.05.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2021.

Proposta de resolució sobre seguretat ciutadana
250-00007/13

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.04.2021 al 10.05.2021).
Finiment del termini: 11.05.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2021.

Proposta de resolució sobre el compromís per una Catalunya  
de drets i llibertats, diversa i cohesionada
250-00008/13

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.04.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
30.04.2021 al 03.05.2021).
Finiment del termini: 04.05.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2021.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya 
amb motiu del cinquantè aniversari del Primer Congrés Internacional 
Romaní
401-00001/13

ACORD DE LA JUNTA

26.04.2021

El 8 d’abril de 1971 es va celebrar a Londres el Primer Congrés Internacional Ro-
maní, que, per primer cop, reuní gitanos i organitzacions gitanes de diferents països 
per tal de compartir punts de vista sobre la situació del poble gitano i somiar conjun-
tament un futur millor. Per aquesta raó, se celebra en aquesta data el Dia Internacio-
nal del Poble Gitano, que recorda aquella primera guspira del que seria posteriorment 
la Rromipen, organitzada per les associacions i els activistes gitanos. En aquesta pri-
mera trobada s’acordà l’himne Gelem Gelem i la bandera gitana com a símbols de 
lluita contra l’antigitanisme i de resistència.

Malgrat que és una data per a celebrar la vida i homenatjar les persones que 
la van perdre injustament, recordar la història del poble gitano i fer un reconeixe-
ment dels valors gitanos com a valors humans i del nostre país, també és un data 
per a recordar que cal continuar lluitant la resta de dies de l’any per la superació 
de la desigualtat i de la discriminació del poble gitano i que encara resta camí per 
recórrer.

Als prejudicis i estereotips que continua patint el poble gitano, s’hi suma l’actual 
crisi sanitària, social i econòmica. Volem reconèixer explícitament que les persones 
gitanes, tant de manera organitzada a través de llurs entitats com de manera indi-
vidual i veïnal als barris i pobles, han estat cooperant i treballant conjuntament i 
solidàriament per donar suport a moltes famílies –gitanes i no gitanes– en aquests 
moments d’extrema necessitat. Perquè si d’alguna cosa en sap el poble gitano és de 
generar xarxes de suport, ajuda i solidaritat com a resposta a la repressió i la discri-
minació històriques que ha patit.

Cal recordar que, tot i haver aconseguit instruments legals molt importants, com 
la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació, que 
marcarà un abans i un després en la lluita contra l’antigitanisme i altres tipus de ra-
cisme, encara queda molt per avançar.

El Parlament de Catalunya manté el compromís d’eliminar els obstacles que im-
pedeixen o dificulten la plena inclusió social, econòmica i política del poble gitano, 
el seu reconeixement com a poble, la recuperació de la seva memòria històrica i la 
reparació dels atacs que ha patit durant segles de persecució etnocida i que han afec-
tat els àmbits cultural, social i econòmic.

Cal visibilitzar el treball de les entitats gitanes, contrarestar el discurs d’odi amb 
informació veraç i positiva, dissenyar i aplicar polítiques públiques partint d’aque-
lles actuacions que han tingut èxit i impacte en la societat, motivar la promoció so-
cial dels gitanos, i combatre les desigualtats en l’accés als drets bàsics tot promovent 
la visualització de l’èxit educatiu i el foment de l’ocupació i eliminant els hàbitats 
segregats. S’ha d’impulsar el coneixement de la història i la cultura del poble gitano 
en totes les franges educatives des d’infantil fins a secundària. Visibilitzar l’antigi-
tanisme institucional i foragitar-lo de totes les institucions polítiques i democràti-
ques del país continua essent una tasca que hom ha d’acomplir conjuntament amb 
el poble gitano.

Avui més que mai, el Parlament de Catalunya fa seus els valors gitanos de la lliber-
tat i de la superació de les dificultats amb la cooperació, la solidaritat i el feminisme  
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gitano, per a assolir una Catalunya més justa i igualitària, on ésser gitano o gitana sumi 
identitats transformadores per una societat justa i igualitària per a tothom.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Gemma 

Geis i Carreras, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Co-
lomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, GP Cs, portaveus. Alejandro Fernández 
Álvarez, president-portaveu G Mixt

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període pressupostari 
del 2021
231-00001/13

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 27 d’abril de 2021, d’acord amb l’ar-

ticle 37.5 del Reglament, ha acordat de proposar al Ple la designació d’Òscar Ordeig 
i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, de Juli Fernàndez i 
Olivares, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i de Teresa Pallarès Piqué, 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, com a diputats interventors per al 
període pressupostari del 2021 (tram. 231-00001/13).

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament i nou nomenament de personal eventual  
del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament i nou nomenament de Núria Pérez Llavero com 
a personal eventual del Parlament de Catalunya
El 12 de març de 2021, Núria Pérez Llavero va ser nomenada secretària de la 

Vicepresidència Segona del Parlament com a personal eventual de la tretzena legis-
latura.

Com a conseqüència de la modificació de la relació de llocs de treball de càrrecs 
de confiança del Parlament de Catalunya aprovada el 7 d’abril de 2021 per la Mesa 
Ampliada, el lloc de treball de secretari o secretària de la Vicepresidència Segona 
del Parlament (grup A1, nivell 14) ha canviat de nom i nivell, de manera que passa 
a ser d’assessor o assessora de la Vicepresidència Segona del Parlament (grup A1, 
nivell 15).
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De conformitat amb el que estableixen els apartats 3 i 5 de l’article 39 dels Esta-
tuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atri-
bucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Núria Pérez Llavero com a secretària de la Vicepresidència Segona 

del Parlament (grup A1, nivell 14) amb efectes del 7 d’abril de 2021 i nomenar-la 
assessora de la Vicepresidència Segona del Parlament (grup A1, nivell 15) com a 
personal eventual, amb efectes de la mateixa data.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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