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3.01.03. Decrets llei

Decret llei 22/2021, del 5 d’octubre, de modificació de l’article 211 
de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic, relatiu a l’acreditació d’una tercera 
llengua per part de l’estudiantat de grau de les universitats catalanes
203-00011/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 17638 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.10.2021

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 13 d’octubre de 2021, ha 
pres coneixement del Decret llei 22/2021, del 5 d’octubre, de modificació de l’article 
211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic, relatiu a l’acreditació d’una tercera llengua per part de l’estudiantat 
de grau de les universitats catalanes, publicat al DOGC 8517, i ha manifestat que el 
termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’ar-
ticle 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 7 d’octubre de 2021.

A la Mesa del Parlament
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 5 d’octubre de 2021, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de Recerca i Universitats, s’aprova la iniciativa 

SIG21REU1666 - Projecte de decret llei de modificació de l’article 211 de la Llei 
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic, relatiu a l’acreditació d’una tercera llengua per part de l’estudiantat de grau 
de les universitats catalanes.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 22/2021, de 5 d’octubre, de modificació de l’article 211  
de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic, relatiu a l’acreditació d’una tercera 
llengua per part de l’estudiantat de grau de les universitats catalanes

El president de la Generalitat de Catalunya
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom 

del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
En el marc del multilingüisme promogut per la Unió Europea, l’Administració de 

la Generalitat i les universitats han adoptat en els darrers anys mesures per impulsar la  
presència de les terceres llengües en la comunitat universitària. Una d’aquestes mesu-
res està prevista a l’article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, modificat per la Llei 1/2018, de 8 de 
maig, en què s’estableix que l’estudiantat que iniciï els estudis universitaris de grau en 
una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors ha d’acreditar, en acabar-los, el 
coneixement d’una llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a l’ac-
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cés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de 
referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

L’article 211 de la Llei 2/2014 encomana al departament competent en matè-
ria d’universitats vetllar, a través del Consell Interuniversitari de Catalunya, pel 
desenvolupament del procediment d’acreditació. En exercici d’aquesta atribució, 
la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya ha 
constatat que l’exigència d’acreditació del nivell B2 d’una tercera llengua per a tot 
l’estudiantat universitari en acabar els estudis no s’ajusta a la situació actual de les 
universitats i al grau de coneixements de terceres llengües de l’estudiantat, i no per-
met garantir adequadament, per a tot l’estudiantat que finalitza els seus estudis, que 
progressi i assoleixi les competències en terceres llengües que són necessàries per 
al seu desenvolupament acadèmic, personal i professional.

Per aquest motiu, el Consell Interuniversitari de Catalunya, en la sessió de la 
seva Junta celebrada el 26 de març de 2021, ha aprovat l’Acord sobre l’aprenentatge i 
l’acreditació de les terceres llengües en el sistema universitari de Catalunya. Aquest 
Acord s’ha pres per unanimitat de tots els rectors i la rectora del sistema universitari 
de Catalunya.

L’Acord conté diverses propostes de mesures i actuacions: potenciar els plans de 
formació lingüística de l’estudiantat i els programes d’incentivació i increment de la 
docència en terceres llengües; modificar el model actual d’ajuts per a la formació i 
l’acreditació lingüístiques, a fi de millorar-ne l’efectivitat i facilitar al màxim l’accés 
a la formació i l’acreditació lingüístiques, garantint especialment l’equitat i la igual-
tat d’oportunitats; proposar la flexibilització de les vies que permetin demostrar els 
coneixements i les competències en terceres llengües; promoure el reconeixement de 
les millores aconseguides per l’estudiantat en les competències i els coneixements 
lingüístics, i impulsar la millora de la informació i la disponibilitat de dades estadís-
tiques sobre el nivell de coneixement d’idiomes de l’estudiantat. Aquestes mesures 
requereixen ser implementades sense demora i disposar de la necessària cobertura 
legal amb la màxima urgència, atès que van adreçades a l’estudiantat universitari i 
a les mateixes universitats, que en són l’instrument principal, de conformitat amb 
la seva autonomia.

Finalment, l’Acord insta el Govern de la Generalitat a presentar al Parlament de 
Catalunya la modificació de la normativa sobre l’aprenentatge i l’acreditació de conei-
xements i competències en terceres llengües, a l’efecte d’avançar en l’exigència actual 
d’un únic nivell per a tot l’estudiantat universitari en acabar els seus estudis, oferint, 
de manera coordinada, una regulació més flexible, més àmplia i adaptable a les possi-
bilitats i les necessitats de l’estudiantat i incrementant l’autonomia universitària.

Aquest objectiu s’ha d’acompanyar de l’adopció de mesures complementàries per 
part del Departament de Recerca i Universitats, juntament amb el Consell Interuni-
versitari de Catalunya, que el facin assumible per al col·lectiu d’estudiants tenint en 
consideració la seva pluralitat i diversitat, mitjançant l’actualització i el nou impuls 
del programa d’ajuts a la formació i l’acreditació lingüístiques de l’estudiantat univer-
sitari de grau. El programa ha de ser accessible a tot l’estudiantat amb la introducció 
de noves modalitats d’ajuts i altres incentius eficients. L’assoliment de competències 
lingüístiques i d’habilitats comunicatives és essencial en l’avanç cap a la societat del 
coneixement, i la universitat n’ha de ser potenciadora a tots els nivells.

Aquest Decret llei s’estructura en un article únic que modifica l’article 211 de 
la Llei 2/2014, en una disposició transitòria i en una única disposició final que en 
preveu l’entrada en vigor. L’article únic estableix que l’estudiantat que ha iniciat els 
estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2021-2022 i poste-
riors ha d’assolir els coneixements i les competències suficients en, com a mínim, 
una llengua estrangera, en els termes que estableixi la normativa aplicable als plans 
d’estudis i altra normativa interna de la universitat. Aquest coneixement es pot acre-
ditar amb la presentació de certificats i títols acreditatius, i també es pot demostrar 
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per les vies alternatives que estableixi el Consell Interuniversitari de Catalunya, amb 
les adaptacions o les exempcions que siguin necessàries per atendre els supòsits en 
què hi hagi dificultats importants per a l’adquisició de competències lingüístiques, 
respectant la diversitat. La llengua estrangera ha de ser una de les establertes en les 
proves per a l’accés a la universitat (PAU) o altres llengües que pugui acordar el 
Consell Interuniversitari de Catalunya.

La disposició transitòria única preveu que la nova regulació també s’apliqui a 
l’estudiantat que va iniciar els estudis de grau del curs 2018-2019 al curs 2020-2021, 
a l’efecte de garantir la igualtat de tracte a tot el col·lectiu d’estudiants que estan cur-
sant estudis de grau.

El decret llei és un recurs extraordinari i se n’ha de fer un ús limitat en les si-
tuacions que realment mereixen la consideració d’urgents i convenients. El caràcter 
extraordinari de la mesura es fonamenta en la necessitat de flexibilitzar la regulació 
actual de l’acreditació del coneixement de terceres llengües de l’estudiantat univer-
sitari de grau, que s’ha fet palesa amb la petició del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya de modificar la normativa vigent, percebuda com a necessària pel conjunt 
de les universitats del sistema universitari de Catalunya. Aquesta mesura també és 
congruent, atès que respon a les demandes de les universitats d’adaptar l’acredita-
ció i la demostració dels coneixements i les competències en terceres llengües de 
l’estudiantat de grau a allò que estableixi la normativa aplicable als plans d’estudis i 
altra normativa interna de la universitat, d’acord amb la seva autonomia università-
ria. Amb aquesta disposició, d’una banda, es dona compliment a l’Acord del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, que no pot ser ajornat en el temps atès el calendari 
acadèmic universitari, i, de l’altra, es dona resposta al requeriment d’adaptació ur-
gent de la normativa.

La urgència es fonamenta en la necessitat de garantir que l’estudiantat que va 
iniciar els seus estudis de grau el curs 2018-2019 pugui conèixer al més aviat pos-
sible els canvis en la normativa sobre l’acreditació de coneixements i competències 
en terceres llengües que l’afecten directament. Aquesta informació també és impor-
tant per a l’estudiantat que va iniciar els estudis de grau amb posterioritat, atès que 
li permet disposar de tota la informació necessària en l’organització de la seva acti-
vitat acadèmica. Finalment, també és indispensable per a les mateixes universitats, 
per als centres d’ensenyament no universitari, i per a l’estudiantat que ha iniciat els 
seus estudis de grau en una universitat catalana el curs acadèmic 2021-2022. Els 
diversos instruments legislatius d’urgència o de tramitació ràpida, com les tramita-
cions urgents o la tramitació per lectura única, no permeten que la modificació legal 
es pugui aprovar i pugui entrar en vigor a l’inici d’aquest curs acadèmic. L’únic ins-
trument normatiu que permet la celeritat requerida és el decret llei.

La seguretat jurídica que ha de regir la relació entre l’estudiant i la seva univer-
sitat i, també, els requisits que haurà d’atendre en la seva trajectòria acadèmica fins 
a l’obtenció del títol s’han de conèixer des de l’inici d’aquesta vinculació. Així ma-
teix, l’estudiant també ha de tenir coneixement, com més aviat millor, dels canvis 
que puguin produir-se durant aquesta trajectòria, que han de tendir a facilitar-li la 
consecució dels seus objectius acadèmics i l’obtenció del títol de grau.

Tot el que s’ha exposat connecta la mesura adoptada amb el pressupòsit de ne-
cessitat extraordinària i urgent que habilita per aprovar aquest Decret llei, els ob-
jectius del qual no podrien ser assolits mitjançant la tramitació d’un procediment 
legislatiu ordinari.

Aquest Decret llei s’empara en la competència compartida de la Generalitat, sen-
se perjudici de l’autonomia universitària, relativa a l’avaluació i a la garantia de la 
qualitat i de l’excel·lència de l’ensenyament universitari –article 172.2.f de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, 



BOPC 133
19 d’octubre de 2021

3.01.03. Decrets llei 10

de la presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta de la consellera de Recer-
ca i Universitats i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic. Modificació de l’article 211 de la Llei 2/2014,  
del 27 de gener
Es modifica l’article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic, que resta redactat de la manera se-
güent:

«1. L’estudiantat que ha iniciat els estudis universitaris de grau en una universitat 
catalana el curs 2021-2022 i posteriors ha d’assolir els coneixements i les competèn-
cies suficients en, com a mínim, una llengua estrangera, en els termes que estableixi 
la normativa aplicable als plans d’estudis i altra normativa interna de la universitat. 
La llengua estrangera ha de ser una de les establertes en les proves per a l’accés a 
la universitat (PAU) o altres llengües que pugui acordar el Consell Interuniversitari 
de Catalunya.

2. L’assoliment a què fa referència l’apartat 1 s’ha d’acreditar amb la presenta-
ció de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres que 
tinguin reconeguda l’equivalència amb el Marc europeu comú de referència per a 
les llengües, o s’ha de demostrar per les vies alternatives per a l’assoliment de la 
competència que estableixi el Consell Interuniversitari de Catalunya, que també ha 
de disposar les adaptacions o les exempcions que siguin necessàries per atendre els 
supòsits en què hi hagi dificultats importants per a l’adquisició de competències lin-
güístiques, respectant la diversitat. El departament competent en matèria d’universi-
tats, per mitjà del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha de vetllar pel desenvo-
lupament d’aquest procediment.

3. Els departaments competents en matèria d’universitats i d’educació han d’ins-
trumentar de manera coordinada les mesures necessàries i el calendari d’aplicació 
per facilitar que l’estudiantat accedeixi a la universitat amb els coneixements i les 
competències en terceres llengües que li permetin l’assoliment a què fa referència 
l’apartat 1.»

Disposició transitòria única
Aquesta disposició és aplicable a l’estudiantat que va iniciar els estudis universi-

taris de grau en una universitat catalana del curs 2018-2019 al curs 2020-2021.

Disposició final única. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable aquest 
Decret llei cooperin per complir-lo i que els tribunals i les autoritats als quals per-
toqui el facin complir.

Barcelona, 5 d’octubre de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Gemma Geis 

i Carreras, consellera de Recerca i Universitats

Antecedents del Decret llei
1. e-Valisa de la secretària general del Departament de Recerca i Universitats al 

secretari del Govern, de 30 de setembre de 2021, sol·licitant la incorporació del Pro-
jecte de decret llei a la sessió de Govern de 5 d’octubre de 2021.

2. Text del projecte de decret llei de modificació de l’article 211 de la Llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, 
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relatiu a l’acreditació d’una tercera llengua per part de l’estudiantat de grau de les 
universitats, aprovat a la sessió de Govern de 5 d’octubre de 2021.

3. Informe justificatiu de la Direcció General d’Universitats, de 29 de setembre 
de 2021, relatiu a la necessitat extraordinària i urgent del Projecte de decret llei de 
modificació de l’article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, relatiu a l’acreditació d’una tercera 
llengua per part de l’estudiantat de grau de les universitats catalanes.

4. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica del Departament de Recerca i Univer-
sitats, de 29 de setembre de 2021, relatiu al projecte de Decret llei de modificació de 
l’article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic, relatiu a l’acreditació d’una tercera llengua per part de 
l’estudiantat de grau de les universitats catalanes.

5. Certificat del secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 
19 d’abril de 2021.

6. Certificat del secretari del Govern de 6 d’octubre de 2021, acreditatiu que a la 
sessió del Govern de la Generalitat de 5 d’octubre de 2021, s’ha aprovat a proposta 
de la consellera de Recerca i Universitats, el projecte de llei de modificació de l’ar-
ticle 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, fi-
nanceres i del sector públic, relatiu a l’acreditació d’una tercera llengua per part de 
l’estudiantat de grau de les universitats.

7. Decret llei 22/2021, de 5 d’octubre, de modificació de l’article 211 de la Llei 
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic, relatiu a l’acreditació d’una tercera llengua per part de l’estudiantat de grau 
de les universitats (DOGC Núm. 8517, de 6.10.2021).

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

Decret llei 21/2021, del 5 d’octubre, pel qual es crea el Fons 
extraordinari addicional 2021 per als ens locals
203-00012/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 17645 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.10.2021

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 13 d’octubre de 2021, 
ha pres coneixement del Decret llei 21/2021, del 5 d’octubre, pel qual es crea el Fons 
extraordinari addicional 2021 per als ens locals, publicat al DOGC 8517, i ha mani-
festat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 7 d’octubre de 2021.

A la Mesa del Parlament
Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 5 d’octubre de 2021, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la iniciativa SIG21PRE1688 - 

Projecte de decret llei pel qual es crea el Fons extraordinari addicional 2021 per als 
ens locals.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.



BOPC 133
19 d’octubre de 2021

3.01.03. Decrets llei 12

Decret llei 21/2021, de 5 d’octubre, pel qual es crea el Fons 
extraordinari addicional 2021 per als ens locals

El president de la Generalitat de Catalunya
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del 

rei, pel president o la presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
Amb l’objectiu de minimitzar l’increment notable de la despesa dels ens locals 

ocasionat per la crisi que ha generat la COVID-19, el Govern de la Generalitat apro-
va el Decret llei 43/2020, de 17 de novembre, pel qual s’habilita el Consell Català 
de l’Esport per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a la 
suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius 
a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es 
modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de 
caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les 
activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social genera-
da per la COVID-19, el qual va acordar, entre altres mesures, en el seu articulat, la 
creació d’un fons addicional i extraordinari de 20.000.000,00 d’euros per a l’exercici 
2020 per als ens locals.

A més a més, com a previsió per seguir lluitant contra els efectes de la COVID-19 
en l’exposició de motius d’aquest mateix Decret llei 43/2020, de 17 de novembre, 
es fa referència al fet que es considera imprescindible que, per a l’exercici 2021, 
aquest fons addicional i extraordinari es mantingui i es doti d’un import superior, de 
100.000.000,00 d’euros. En concret, s’indica «[...] el Govern de la Generalitat con-
sidera imprescindible aprovar un fons addicional i extraordinari de 20.000.000,00 
d’euros per a l’exercici 2020 i de 100.000.000,00 d’euros per a l’exercici 2021, del 
qual poden ser beneficiaris els ajuntaments, els consells comarcals i el Conselh Ge-
nerau d’Aran, l’Àrea Metropolitana de Barcelona per l’àmbit del Barcelonès i les en-
titats municipals descentralitzades».

Analitzades les dades disponibles corresponents a les liquidacions del 2019, del 
2020 i del pressupost 2021, així com les publicades pel Ministeri d’Hisenda i Fun-
ció Pública sobre el tancament de la liquidació del 2019 i del 2020 dels ens locals, 
es constata que s’ha produït una reducció en el percentatge de recaptació neta so-
bre els drets reconegut nets en el capítols I, II i III d’impostos directes i indirectes i 
taxes, que ha passat de 96% en el 2019 al 93%, en el 2020, amb la qual cosa s’evi-
dencia que s’ha produït una pèrdua de recaptació d’uns 420 milions d’euros per als 
ajuntaments. Per tant, el Govern de la Generalitat es reafirma en la necessitat no 
sols de garantir les aportacions previstes sinó d’ampliar-les per fer front a les noves 
necessitats generades per la crisi, amb l’objectiu primordial de reforçar novament el 
finançament al món local per fer front a l’impacte social i econòmic que està tenint 
la pandèmia de la COVID-19.

D’acord amb el que s’exposa es considera necessari aprovar la creació d’un 
fons addicional i extraordinari per a l’exercici 2021 per als ens locals, dotat de 
100.000.000,00 d’euros, com a instrument efectiu per donar resposta a la globalitat 
de les situacions que està generant aquesta crisi, del qual poden ser beneficiaris els 
ajuntaments, els consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran, l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona per l’àmbit del Barcelonès i les entitats municipals descentralit-
zades, perquè les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària i de les mesures 
de restricció per contenir els contagis no sols han afectat i encara afecten moltes 
persones –pèrdua de llocs de treball, tancament de negocis, reducció de les activi-
tats econòmiques, entre altres–, sinó que també estan tenint una incidència directa 
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i manifesta en l’equilibri dels comptes públics locals, els quals han vist reduïda la 
seva recaptació neta en la mesura que es tracta de l’Administració més propera a 
la ciutadania, la primera porta d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns 
i veïnes, i qui administra i executa la majoria de les decisions preses per altres ad-
ministracions.

La creació d’aquest fons extraordinari addicional 2021 s’ha d’establir mitjançant 
una norma amb rang legal, tal com succeeix amb el Fons de cooperació local ordi-
nari. Tanmateix, la seva creació requereix igualment la determinació de les normes 
bàsiques de funcionament i, en aquest sentit, els criteris de distribució del Fons ex-
traordinari addicional 2021 estan condicionats a la distribució als ens locals de Ca-
talunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
cooperació local de Catalunya per a l’any 2021. Tanmateix, en el cas dels municipis, 
la resolució que en determina la distribució no s’ha publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya fins al 30 de setembre de 2021.

La situació anteriorment exposada i la necessitat que la distribució del Fons ex-
traordinari addicional 2021 per als ens locals es produeixi abans que finalitzi l’ac-
tual exercici pressupostari, fan necessari recórrer a l’instrument del decret llei per a 
la seva creació i regulació.

En conseqüència, i d’acord amb el que s’ha exposat, es dicta aquest Decret llei, 
que s’estructura en cinc articles i una disposició final. L’article 1 crea el Fons extra-
ordinari addicional 2021 per als ens locals; l’article 2 estableix els ens locals bene-
ficiaris del Fons; l’article 3 regula la participació dels ens locals beneficiaris en el 
Fons; l’article 4 estableix els criteris de distribució del Fons; i l’article 5 regula els 
requisits per al lliurament de les participacions en el Fons. En darrer terme, la dis-
posició final estableix l’entrada en vigor d’aquest Decret llei el mateix dia de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, 
de la presidència de la Generalitat i del Govern; 

A proposta de la consellera de la Presidència i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1. Creació del Fons extraordinari addicional 2021 per als ens 
locals
Es crea el Fons extraordinari addicional 2021 per als ens locals amb una dotació 

de 100.000.000 d’euros per pal·liar la pèrdua de recaptació dels ens locals beneficia-
ris a causa de la crisi econòmica generada per la COVID-19.

Article 2. Ens locals beneficiaris
Són beneficiaris del Fons extraordinari addicional 2021 per als ens locals, els 

ajuntaments, els consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran, l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona per l’àmbit del Barcelonès i les entitats municipals descentra-
litzades.

Article 3. Participació en el Fons extraordinari addicional 2021 per als 
ens locals
1. La participació dels ens locals beneficiaris en el Fons extraordinari addicional 

2021 per als ens locals és d’un màxim de 100.000.000,00 d’euros, amb la distribu-
ció següent:

a) 66.954.707,11 d’euros per distribuir entre els municipis de Catalunya amb càr-
rec a la partida pressupostària PR1501D/460000390/7111/0052 amb codi de finan-
çament MPP21 del pressupost del Departament de la Presidència.

b) 31.333.283,48 d’euros per distribuir entre l’Aran i les comarques de Catalunya, excep-
te el Barcelonès, amb càrrec a la partida pressupostària PR1501D/460000290/7111/0052 
amb codi de finançament MPP21 del pressupost del Departament de la Presidència.
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c) 1.431.999,35 d’euros per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb càrrec a 
la partida pressupostària PR1501D/460000290/7111/0052 amb codi de finançament 
MPP21 del pressupost del Departament de la Presidència, d’acord amb la proposta 
de la Comissió mixta de distribució de les competències, les activitats i els serveis 
del Consell Comarcal del Barcelonès, arran de la supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès.

d) 280.010,06 d’euros per distribuir entre les entitats municipals descentralitzades 
de Catalunya amb càrrec a la partida pressupostària PR1501D/460000490/7111/0052 
amb codi de finançament MPP21 del pressupost del Departament de la Presidència.

2. El Fons extraordinari addicional 2021 per als ens locals no genera interessos 
de demora.

Article 4. Criteris de distribució del Fons extraordinari addicional 2021 
per als ens locals
La participació dels ens locals beneficiaris del Fons addicional extraordinari és 

proporcional a la distribució del Fons de cooperació local per al 2021 realitzada per 
les següents resolucions:

– Resolució PRE/2890/2021, de 22 de setembre, de distribució als municipis de 
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons 
de cooperació local de Catalunya, any 2021.

– Resolució PRE/693/2021, de 9 de març, de distribució a l’Aran i a les comar-
ques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en 
el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2021.

– Resolució PRE/1074/2021, de 15 d’abril, per la qual es destina a l’Àrea Metro-
politana de Barcelona la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en 
el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2021.

– Resolució PRE/694/2021, de 9 de març, de distribució a les entitats municipals 
descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat 
integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2021.

Article 5. Lliurament de les participacions en el Fons
1. El lliurament de les participacions en el Fons resta condicionat al fet que els 

ens locals beneficiaris hagin complert amb l’obligació establerta per l’article 50 de 
la Llei 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020, prorrogada per al 2021, consistent a trametre els pressupostos, les liquidacions 
pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes dades 
al Departament de la Presidència, i els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, 
d’acord amb el que estableix la legislació sectorial. Aquesta documentació ha de fer 
referència a l’anualitat del 2019.

2. Els ens locals beneficiaris que el 15 d’octubre de 2021 no hagin complert el que 
estableix l’apartat 1 perden el dret a rebre el Fons extraordinari addicional 2021 que es 
crea mitjançant aquest Decret llei.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable 
aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als 
quals correspongui el facin complir.

Barcelona, 5 d’octubre de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Laura Vilagrà 

Pons, consellera de la Presidència
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Antecedents del Decret llei
1. Comunicació al secretari del Govern (sol·licitud d’inclusió a l’ordre del dia de 

la sessió corresponent).
2. Informe-memòria justificativa.
3. Informe jurídic.
4. Informe de la Direcció General de Pressupostos, en relació amb l’impacte 

pressupostari.
5. Ordre d’inserció al DOGC.
6. Text de la iniciativa sotmesa al Govern i aprovada.
7. Certificat del secretari del Govern.
8. Text de la iniciativa publicada al DOGC.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’un consorci 
d’industrialització i desenvolupament econòmic
250-00167/13

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 17415 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.10.2021

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

Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la 
proposta de resolució (tram. 250-00167/13) presentada el 17/06/2021 i amb número 
de registre 5936.

On hi diu: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar, en un termini màxim de 

sis mesos, la creació d’un Consorci d’Industrialització i Desenvolupament Econò-
mic a Catalunya, amb lideratge públic-privat i orientat a definir i proposar les estra-
tègies tractores per tal de garantir el futur de la indústria al nostre país.»

Hi ha de dir: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar al Consell Català de 

l’Empresa la creació d’un Pla de Re-Industrialització i Desenvolupament Econòmic 
a Catalunya, amb lideratge públic-privat i orientat a definir i proposar les estratègies 
tractores per tal de garantir el futur de la indústria al nostre país.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
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Proposta de resolució sobre el reforç de la lluita contra la violència 
de gènere en dones grans
250-00219/13

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 17414 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.10.2021

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

Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la 
proposta de resolució (tram. 250-00219/13) presentada el 13 juliol de 2021 i amb 
número de registre 10669.

On hi diu: 
«1. Promoure accions de difusió, prevenció i sensibilització sobre la Violència de 

Gènere en dones grans de 65 anys destinades a millorar el coneixement dels seus 
drets i serveis disponibles per atendre-les, així com la confiança en aquests.»

Hi ha de dir: 
«1. Promoure accions de difusió, prevenció i sensibilització sobre la Violència de 

Gènere en dones de 65 anys o més destinades a millorar el coneixement dels seus 
drets i serveis disponibles per atendre-les, així com la confiança en aquests.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3
250-00331/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 16769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

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

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la construcció del 
CAP Gavà 3, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’any 2012 el Conseller de Salut va expressar en una reunió amb les alcaldies de 

Gavà i Viladecans la voluntat del Govern de portar a terme la construcció del tercer 
CAP de Gavà, al nou barri de Can Ribes. Segons va anunciar en el seu moment el 
Conseller de Salut, el projecte de l’equipament sanitari s’havia de licitar l’any 2013 
per tal que les obres poguessin començar l’any 2014.

El mes de maig de 2017, la Comissió de Salut va aprovar la Resolució 676/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre la construcció del CAP Gavà 3, on s’instava el Go-
vern a elaborar durant el 2017 un calendari d’execució per a la construcció d’aquest 
equipament, preveient l’inici de les obres entre 2017 i 2018.

El juliol de 2019, s’aprovaven al Parlament dues Resolucions (528/XII i 529/XII) 
que instaven el Govern de la Generalitat a treballar en l’actualització del projecte de 
construcció del nou CAP Gavà 3 i a garantir, enfortir i recuperar els serveis d’aten-
ció primària de Gavà.
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El desembre de 2019, la llavors Consellera de Salut Alba Vergés, garantia la cons-
trucció del CAP Gavà 3 mitjançant una partida de 10.2 milions d’euros per al nou 
ambulatori. Aquest, finalitzaria la seva construcció l’any 2023 i reforçaria l’atenció 
primària del municipi a més d’incorporar nous serveis.

El mes de març de 2021, el Departament de Salut va enviar a l’Ajuntament de 
Gavà el Pla Funcional del nou CAP Gavà 3. L’Ajuntament encara es troba a l’espera 
del registre de projecte bàsic que va prometre el Departament.

Quasi bé una dècada després la construcció del CAP Gavà 3 encara no s’ha ma-
terialitzat. Una construcció que afavoriria una millor cobertura del territori i per-
metria donar resposta al creixement progressiu de la ciutat en els propers anys. Tot 
millorant la prestació de serveis a la població, facilitant l’accessibilitat de l’usuari 
als serveis de salut, així com garantir i facilitar la gestió dels serveis per part dels 
equips sanitaris.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Garantir en els pròxims Pressupostos de la Generalitat de 2022 la inversió ne-

cessària per la construcció del CAP Gavà 3, amb les dotacions compromeses i con-
cretant les anualitats-calendari 

2. Definir el projecte de construcció i usos del nou equipament i realitzar la tra-
mitació necessària, en coordinació amb l’Ajuntament de Gavà

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Rocio Garcia Pérez, 

diputades, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre una major transparència i rendició 
de comptes de les actuacions policials
250-00332/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 16923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

A la Mesa del Parlament
Marc Parés Franzi, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari 

d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució per una major transparència 
i rendició de comptes de les actuacions policials, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers anys el nombre de manifestacions ha augmentat a Catalunya i la 

gestió de l’ordre públic ha esdevingut un tema cabdal de la tasca policial. Les unitats 
d’ordre públic tenen un paper fonamental en la protecció dels drets de manifestació, 
llibertat d’expressió i d’informació alhora que vetllar per la seguretat de totes les 
persones. Malgrat això, en els últims anys des de les entitats de protecció de drets 
humans i mitjans de comunicació s’han denunciat casos d’ús excessiu de la força i 
de mala praxi per part dels agents policials.

Les institucions públiques tenim la responsabilitat d’enviar un missatge clar de 
lluita contra la impunitat de les vulneracions de drets humans comeses per agents 
policials. És per això que els possibles casos de mala praxi policial en l’àmbit de 
l’ordre públic haurien d’anar seguits d’investigacions exhaustives, immediates i 
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independents que garanteixin una apropiada rendició de comptes dels responsa-
bles.

Malauradament, aquesta no és la realitat amb què ens trobem avui en dia a Ca-
talunya. Els mecanismes de rendició de comptes actuals troben molts entrebancs a 
l’hora de detectar, sancionar i corregir els usos de la força contraris als estàndards 
internacionals de drets humans. Per aquesta raó, cal avaluar de quina manera els 
mecanismes de control, interns i externs, es poden dotar de més mitjans, indepen-
dència, de nous procediments legals i disciplinaris i d’una major transparència, per 
tal de prevenir, investigar i sancionar les possibles actuacions indegudes i així aca-
bar amb la impunitat, l’arbitrarietat i, a la llarga, la pèrdua de legitimitat davant la 
ciutadania.

El Parlament de Catalunya s’ha compromès en reiterades ocasions amb la neces-
sitat d’abordar aquest debat. Així, en el Ple celebrat el 13 de juliol de 2020, el Par-
lament de Catalunya va aprovar la Resolució 842/XII 5 sobre la resposta a la crisi 
sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19. El seu punt 
129 estableix que: «el Parlament de Catalunya constata la necessitat de posar en 
marxa una comissió d’investigació per analitzar els mecanismes interns de control, 
avaluació i correcció i la possibilitat d’implantar mecanismes independents de con-
trol i fiscalització de les actuacions policials». Tanmateix, no ha estat fins fa pocs 
mesos, el 21 de juliol de 2021, que el Parlament de Catalunya ha aprovat la creació 
d’una comissió d’estudi sobre el model policia que, entre els seus objectius, incor-
pora la «revisió del mecanisme de control i investigació policial: proposar la crea-
ció d’un mecanisme públic i independent de control, avaluació i investigació de les 
actuacions policials». La comissió ha d’elaborar les seves conclusions en el termini 
d’un any, però, en la data de presentació d’aquesta proposta de resolució, no tan sols 
ha estat constituïda.

Davant la lentitud amb la que avança el debat parlamentari i tenint en compte la  
urgència d’afrontar quan abans millor els dèficits que actualment té la Policia de  
la Generalitat - Mossos d’Esquadra pel què fa als mecanismes d’avaluació i rendició 
de comptes, considerem necessari que el Departament d’Interior inici els treballs 
pertinents per impulsar nous mecanismes i revisar els actuals; tasca que és perfec-
tament compatible amb els treballs i les aportacions que pugui realitzar l’esmentada 
comissió d’estudi.

En aquest sentit, cal tenir en compte que organitzacions de Drets Humans, com 
Amnistia Internacional, han advertit recentment de la necessitat d’impulsar refor-
mes legals i organitzatives per garantir una major transparència i rendició de comp-
tes de les actuacions de la policia de Catalunya. Més concretament, consideren que, 
d’una banda, cal revisar els mecanismes interns de rendició de comptes de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i, d’altra banda, també recomanen la creació 
d’un mecanisme de control extern que garanteixi un escrutini independent i impar-
cial de l’aparell policial, tal com ja existeix a altres països europeus com Bèlgica, el 
Regne Unit, Irlanda o Noruega.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Revisar els mecanismes interns de rendició de comptes de la Policia de la Ge-

neralitat - Mossos d’Esquadra amb l’objectiu que les possibles vulneracions de drets 
perpetrades per agents policials no quedin impunes i s’estableixen garanties de no 
repetició.

2. Iniciar els treballs per a la creació d’un mecanisme extern d’avaluació, control 
i rendició de comptes de les actuacions policials, garantint així un escrutini inde-
pendent i imparcial.
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3. Incorporar, en el nou marc legislatiu del sistema de seguretat pública de Cata-
lunya que està elaborant el Govern, mecanismes per garantir una major transparèn-
cia i rendició de comptes del conjunt de les actuacions policials.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2021
Marc Parés Franzi, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

Proposta de resolució sobre la finalització de la construcció 
de la carretera B-40
250-00333/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 17159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

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

Andrés Bello Sanz, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución para instar la finalización de la construcción de 
la carretera B-40, para que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques Digitals i 
Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La B-40, también conocida como Cuarto Cinturón de Barcelona, es una infraes-

tructura viaria con un largo historial. Desde su ya lejana primera aparición hace más 
de cincuenta años, ha continuado figurando en los diferentes planeamientos inverso-
res que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo.

De hecho, en la actualidad también aparece en el Plan de Infraestructuras, Trans-
porte y Vivienda PITVI (2012 - 2024), del Ministerio de Transporte, Movilidad y 
Agenda Urbana.

Como consecuencia de su aparición en los diferentes planes de infraestructuras, 
esta actuación se ha ejecutado parcialmente. En concreto ya se encuentran en servi-
cio dos de los cuatro tramos en que se dividió la actuación.

Los otros dos tramos han sufrido varios e importantes retrasos, que podríamos 
considerar como injustificados.

Si bien las dificultades motivadas por estrecheces presupuestarias, o las trabas pues-
tas por diferentes colectivos que se han opuesto a su construcción podrían justificar al-
guna parte del retraso, no puede entenderse que una infraestructura tan importante para 
los ciudadanos y para las empresas de Cataluña no esté ya en funcionamiento.

La carretera B-40 es una infraestructura muy importante para Cataluña, pues 
conectará las comarcas del Baix Llobregat, Vallés Occidental, Vallés Oriental y 
Maresme, lugares donde se concentra gran parte de la población y de la actividad 
económica de Cataluña. Esta vía es fundamental para el desarrollo económico de 
estas comarcas.

La función de esta carretera es facilitar la conexión entre las poblaciones de las 
comarcas mencionadas, descongestionar las actuales vías (algunas con un elevado 
índice de ocupación), pero también facilitar el tráfico de largo recorrido, sorteando 
el área metropolitana de Barcelona.

Dado que la construcción de esta infraestructura es competencia del Estado, co-
rresponde a la Generalitat de Cataluña solicitar su ejecución lo antes posible, dada 
la gran importancia que tiene para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ca-
talanes y la mejora de la competitividad de sus empresas.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de VOX en Cataluña presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Que solicite al Estado la inmediata construcción de los tramos pendientes de la 

carretera B-40 y su puesta en servicio en su totalidad.

Palacio del Parlamento, 5 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Andrés Bello Sanz, diputado, GP VOX

Proposta de resolució sobre les polítiques de joventut
250-00334/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 17160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

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

Alberto Tarradas Paneque, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución sobre políticas de juventud, para que 
sea sustanciada ante la Comissió de Drets Socials, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La situación de la juventud en Cataluña refleja un diagnóstico preocupante en ma-

teria laboral, educativa, de vivienda, y de emancipación y formación familiar.
En el aspecto laboral, la evolución y el desarrollo del mercado de trabajo entre 

los jóvenes durante 2020, se vio gravemente afectado por las consecuencias deriva-
das de la crisis sanitaria originada por el Covid-19. Según la Encuesta de Población 
Activa (EPA), la tasa de paro catalán en menores de 25 años alcanzó el 33,5% en 
el segundo trimestre de 2021. En este sentido, el empleo estacional de verano, ha 
conseguido mejorar de manera temporal un dato que de manera estructural resulta 
demoledor para las perspectivas laborales de nuestra juventud.

Sin embargo, este deterioro, manifiesta una evidencia que viene marcando las 
tendencias de ocupación juvenil a lo largo de los últimos años. Además, el empeo-
ramiento de la precariedad y temporalidad del mercado laboral en la franja juvenil 
comprendida entre los 16 y 29 años, y la estabilidad y permanencia del problema 
a lo largo de los años, demuestra una debilidad estructural de nuestro mercado de 
trabajo y sistema educativo que no está siendo abordada correctamente desde las 
administraciones públicas a nivel nacional y regional.

En el ámbito educativo, la fotografía de la actualidad y su evolución a lo largo del 
tiempo, no refleja mejores resultados y evolución. Observamos un factor de vulnera-
bilidad socio-económica en el incremento del grupo de jóvenes que no ha acabado la 
formación básica. Crece el número de jóvenes que llevan un año o más sin encontrar 
trabajo, y alrededor de un 6% de los jóvenes forman parte del denominado grupo 
«Nini», acrónimo que acoge a la juventud que ni estudia ni posee un trabajo con el 
que mantenerse. En todo caso, un 46% de los jóvenes catalanes en el paro tienen un 
nivel bajo de estudios, 16 puntos porcentuales más que hace solo un año.

A su vez, la formación profesional (FP) catalana se encuentra en una situación 
de extrema delicadeza. Desde el mes de julio, diversos medios de comunicación 
han denunciado la previsible falta de plazas de FP para el siguiente curso escolar. 
En este sentido, el inicio del mes de septiembre ha venido marcado por un titular: 
24.000 catalanes se quedarán este año sin plaza de FP.
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Sumándole a la falta de previsión de la Generalidad, cabe destacar las denuncias 
por parte de patronales como FEPIME o PIMEC de la escasez de técnicos cualifi-
cados y del pobre desempeño de nuestro sistema de formación profesional y educa-
ción terciaria en relación a la adaptación del plan de estudios a las necesidades de la 
empresa privada. Esta inadaptación provoca sobre cualificación, infra cualificación, 
subocupación, mal emparejamiento productivo entre trabajador y empresario, y un 
desajuste entre demanda y oferta en el mercado laboral.

La combinación de un mercado de trabajo precario, un alto desempleo juvenil 
y un sistema educativo ineficaz, implica inexorablemente el aumento de ayudas y 
prestaciones públicas que generan desincentivos perniciosos en la búsqueda de tra-
bajo, interrumpe el dinamismo económico necesario para una sociedad vibrante y 
evolutiva, y condena a nuestra juventud a un asistencialismo político que a su vez 
incrementa la falta de expectativas y la frustración social.

Una frustración social que se ve agravada por la incapacidad material de eman-
cipación de los jóvenes en Cataluña. Es más, según un informe elaborado por el Ob-
servatorio Catalán de la juventud, en el segundo trimestre de 2021, se registró la tasa 
de emancipación de jóvenes entre 16 y 29 años más baja del siglo. Un 16,3%.

En este contexto, la nefasta situación del acceso a una vivienda por parte de nues-
tros jóvenes empeora las posibilidades de emancipación y de formación familiar. Los 
problemas de oferta en los mercados de alquiler y compra, producidos en gran medida 
por una intervención pública regulatoria totalmente ineficaz, dificultan la adquisición 
de una vivienda o estancia en alquiler por parte de la juventud catalana.

Este diagnóstico de las tribulaciones y problemas reales a los que se enfrenta 
nuestra juventud, ha sido estimulado y promovido por una errónea jerarquización de 
prioridades por parte de los Gobiernos de la Generalidad de Cataluña. Un ejemplo 
claro de esta afirmación, se encuentra en la legislación que concierne a políticas de 
juventud. La Ley 33/2010, de 1 de octubre, específica sobre este tipo de medidas, 
lleva una década sin actualizarse. Mientras la focalización de la política de la Gene-
ralidad abarca desde la promoción del separatismo hasta la implantación de políticas 
identitarias del progresismo más ideologizado, la juventud catalana se está viendo 
abocada a depender de prestaciones sociales y no pensar en un futuro cuyas expec-
tativas se muestran muy grises.

Ante la situación descrita, las consecuencias para sociedad catalana pueden ser 
desastrosas a corto y largo plazo. En materia económica, la fuga de talentos impi-
de a Cataluña desarrollar y acumular su capital más importante, el capital humano. 
Asimismo, la alta tasa de desempleo en la juventud, en combinación con las dificul-
tades para emprender, promueven el asistencialismo, y falta de perspectivas acerca 
del futuro. Y así, la imposibilidad de formar una familia, unida a la incapacidad de 
emancipación, refuerza una juventud «líquida», desorientada y hedonista, con cre-
cientes problemas de salud mental. Y es que, según información proporcionada por 
el Colegio de Psicólogos de Madrid, este último ya se ha convertido en la principal 
causa de muerte no natural entre jóvenes de 15 a 29 años.

En conclusión, ante este diagnóstico, las propuestas específicas que nuestro gru-
po parlamentario presenta en esta moción pretenden crear el entorno adecuado para 
el desarrollo libre profesional y personal de nuestros jóvenes. No pretenden «cap-
turarlos» en una ola de asistencialismo y juego político. Debemos apostar por una 
juventud inmersa en tres palabras fundamentales: trabajo, familia y futuro.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Aplicar cambios urgentes de manera inmediata en la resolución TSF/1556/2021, 

de 11 de mayo, por la cual se abre para el año 2021 la concesión de subvenciones 
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destinadas a incentivar la contratación en prácticas de personas jóvenes beneficia-
rios del Programa de Garantía Juvenil en Cataluña.

(i) En particular, se propone reformar el artículo 3 (c) correspondiente a entida-
des beneficiarias para incluir a empresas privadas con ánimo de lucro que se dedi-
quen específicamente a promover la contratación juvenil (16-29 años) mediante la 
intermediación, asesoramiento o colocación laboral.

(ii)También se propone reformar el artículo 6.1 para aumentar la cuantía de las sub-
venciones plurianual (2021,2022) de 16 millones 445 mil euros a 40 millones de euros.

(iii) Por último, se propone ampliar la cobertura de la prestación mediante la elimi-
nación de aquellos artículos de la Orden TSF/115/2018, que introduzcan obligaciones y 
requisitos a las entidades beneficiarias en materia de discriminación «positiva», de tal 
manera que la prestación cubra a todos los jóvenes independientemente de su origen, 
sexo o identificación de género. Un ejemplo de este tipo de obligaciones se encuentra 
en el artículo 21.6 de la base 21.

(iiii) Aplicar los cambios indicados en el anterior punto para futuras convocato-
rias en los años venideros.

2. Reubicar para empleo juvenil aquellos fondos de la «Iniciativa del SOC de Tre-
ball i formació dones, trans i aturats de llarga durada» dotada de 16 millones de euros, 
que actualmente estén específicamente destinados a personas «trans» y mujeres. Re-
formar la anterior iniciativa para focalizarla solamente en parados de larga duración.

3. Diseñar en menos de 6 meses un plan específico de recuperación del talen-
to juvenil, con el doble objetivo de frenar la fuga de talentos de la región y atraer 
a aquellos que se hayan tenido que marchar al extranjero por motivos laborales. 
Algunas medidas en este plan deberían incluir líneas específicas de financiación a 
empresas que contratan jóvenes repatriados, e incentivos fiscales para jóvenes em-
prendedores actualmente establecidos en el extranjero.

4. Reformar el sistema de formación profesional potenciando tres grandes ejes 
estratégicos. 1. La FP dual, ya que demuestra tener mejores resultados en índole de 
inserción laboral. 2. Las iniciativas privadas de formación profesional, ya que de-
muestran resultados muy positivos en términos de emparejamiento productivo entre 
empresa-alumno. 3. La mayor implicación de las empresas en el diseño de los planes 
de estudio y educativos de la formación profesional, ya que esto permitiría aminorar 
y reducir el desajuste actual entre oferta y demanda.

5. Potenciar el programa Odisseu referente a la resolución EMC/666/2020, de 
5 de marzo, mediante el aumento de su dotación presupuestaria y reforma de los 
requisitos de participación tanto para empresas como para los trabajadores/estu-
diantes, de tal manera que aumente la cobertura del servicio. Por ejemplo, se de-
bería ampliar el programa a aquellos alumnos que estén cursando formación pro-
fesional y no solamente grados y másteres universitarios.

6. Potenciar el programa Noves Oportunitats mediante su ampliación presupues-
taria, y mayor establecimiento de acuerdos laborales específicos con el sector priva-
do para facilitar la inserción laboral de personas con un nivel educativo bajo.

7. Aumentar la oferta pública de escuelas especializadas en idiomas extranjeros 
y actividades extra escolares de índole educativa. Alinear la oferta educativa con las 
demandas laborales del sector empresarial.

8. Aumentar las deducciones en el IRPF actualmente establecidas para el pago de  
intereses en préstamos de máster y/o doctorado. Introducir deducciones por pago  
de préstamos de universidad y/o formación profesional.

9. Introducir deducciones en el tramo autonómico del IRPF por gasto de apren-
dizaje extraescolar de idiomas extranjeros hasta los 29 años.

10. Introducir deducciones en la cuota íntegra autonómica del IRPF para aquellos 
jóvenes menores de hasta 30 años que causen de alta por primera vez en el Censo 
de Empresarios, Profesionales y Retenedores, con el objetivo de fomentar el auto-
empleo juvenil.
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11. Aumentar la actual cobertura de la deducción por alquiler de vivienda ha-
bitual mediante: 1. Aumento de la deducción máxima de 300 a 800 euros anuales, 
eliminando la condición de haber estado en desempleo 183 días o más. 2. Aumento 
del requisito de la base imponible máxima, para lograr mayor cobertura de la máxi-
ma deducción posible.

12. Introducir deducciones por suministro de luz y gas de uso doméstico para los 
jóvenes emancipados.

13. Incrementar la oferta pública de vivienda, e incentivar la oferta privada, con 
el objetivo de estimular la emancipación juvenil y la planificación a largo plazo.

14. Ampliar con urgencia el suelo urbanizable.
15. Modificar y rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), donde 

el receptor del activo patrimonial sea menor o igual a 29 años.
16. Paralizar inmediatamente todas las propuestas, investigaciones y planes re-

lacionados con la implantación de un salario mínimo catalán más alto que el esta-
blecido a nivel nacional.

17. Aumentar las ayudas a los jóvenes emprendedores mediante beneficios fis-
cales específicos, y establecer un programa especial de financiamiento y préstamos 
a «start ups» de jóvenes emprendedores mediante el Instituto Catalán de Finanzas.

18. Establecer incentivos fiscales y no fiscales para que las empresas ofrezcan 
contratos indefinidos después del período de prácticas para aquellos becarios que a 
la empresa le interese disponer. Por ejemplo, se propone subvencionar el 100% de 
las cuotas a la seguridad social de una persona que acaba de ser becario durante 
un año.

19. Establecer avales crediticios y líneas de financiación en hipotecas de jóvenes 
menores (o igual) de 29 años en situación de vulnerabilidad baja según el «Indicador 
de renda de suficiencia» (IRSC).

20. Promover la creación de un plan específico de participación comunitaria 
juvenil, con el objetivo de fomentar la implicación en la sociedad de los jóvenes y 
lograr mayor cohesión y entendimiento intergeneracional. Por ejemplo, promover 
programas de acompañamiento a ancianos que viven solos por parte de jóvenes.

21. Duplicar el actual presupuesto público a combatir las adicciones al juego, 
drogas y nuevas tecnologías.

22. Aumentar el número de becas regionales complementarias a las del Gobierno 
de España en materia de universidad, máster y formación profesional.

23. Bajar precios públicos de las matrículas universitarias, máster y formación 
profesional.

24. Promover con carácter urgente, un nuevo plan de choque contra el fracaso y 
el abandono escolar con tres ejes principales de actuación: medidas de apoyo psi-
cológico y asesoramiento de itinerario vital y educativo, medidas para promover la 
libre elección del centro educativo que mejor se adapte a las necesidades del niño, 
medidas de identificación de características específicas de aquellos alumnos que no 
logren un desempeño educativo adecuado, con el objetivo de detectar aquellos fac-
tores más incisivos en el problema y actuar sobre ellos.

25. Incentivar la autonomía de los centros escolares, y, por ende, la competitivi-
dad entre escuelas públicas con el objetivo de mejorar las prestaciones que cubren y 
lograr excelencia educativa en gran parte de ellas.

26. Garantizar la libre elección de escuela pública o concertada.
27. Aumentar los incentivos fiscales, y prestaciones públicas a aquellos jóvenes 

menores (o igual) de 29 años que tengan hijos, con el objetivo de fomentar la nata-
lidad y ayudar a las familias. 

Palacio del Parlamento, 5 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Alberto Tarradas Paneque, diputado, GP VOX
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Proposta de resolució sobre l’impuls de l’establiment del dia 
de l’empresari
250-00335/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP JXCAT, GP CS, G MIXT

Reg. 17294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

A la Mesa del Parlament
Els i les portaveus sotasignants, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 

168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a impulsar 
l’establiment del dia de l’empresari/ària a Catalunya, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Empresa i Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 29 de novembre de 1833 la «Fàbrica Bonaplata» publicava un anunci a prem-

sa en el que convidava a visitar les seves instal·lacions en el barri del Raval de Bar-
celona i oferia els seus serveis als industrials de Catalunya. La publicació d’aquest 
anunci ha servit com a data de referència per considerar la posada en marxa opera-
tiva dels filats i teixits d’aquesta fàbrica, que esdevenia a partir d’aquell moment la 
primera industria tèxtil moguda per la força del vapor a l’Estat, considerant-se un 
clar exponent de l’inici de la industrialització moderna a Catalunya.

Aquest impuls decisiu cap a la industrialització i la modernitat en el nostre país 
té sempre al darrera persones emprenedores que, amb el seu esforç, talent i capacitat 
d’innovació, han fet possible els grans canvis per generar riquesa i progrés econò-
mic en el conjunt de la societat. En el cas de la «Fàbrica Bonaplata» és l’impuls de 
tres empresaris (Josep Bonaplata, Joan Vilaregut i Joan Rull) el que va fer possible 
la introducció de la màquina de vapor a Catalunya i l’inici d’una nova era industrial. 
Pocs anys després, i en aquests inicis de la industrialització moderna a Catalunya, 
l’empresari i emprenedor Miquel Biada impulsava el ferrocarril entre Barcelona i 
Mataró, que es va inaugurar el 28 d’octubre de 1848, esdevenint la primera línia de 
ferrocarril de l’Estat.

Aquests i molts altres exemples posen en valor la importància dels empresaris i 
les empresàries en el nostre teixit productiu, que han fet possible que Catalunya es-
devingués un exemple pioner en l’àmbit de la innovació industrial i la creació d’em-
preses.

Actualment, en un moment de dificultats i crisi provocada per la pandèmia, es 
considera especialment necessari i oportú reconèixer aquest esforç dels nostres em-
presaris i empresàries i poder establir a Catalunya la celebració del dia de l’empresa-
ri/ària, tal i com ja està establert per altres col·lectius de la nostra societat.

Cal tenir en compte també en aquest àmbit la Resolució aprovada el 6 d’abril de 
2017 per l’Assemblea General de les Nacions Unides, en la que es va decidir «desig-
nar el 27 de juny Dia de les Microempreses i les Petites i Mitjanes Empreses», lligant 
aquest reconeixement als empresaris dins la necessitat de centrar-se en la seva impor-
tància per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

A Catalunya, organitzacions com Foment del Treball ja tenen en el seus punts 
programàtics la voluntat que es pugui celebrar el Dia de l’Empresari/ària, dins les 
institucions catalanes, el món acadèmic i les entitats de la societat civil, propo-
sant-ne una data fixa amb l’objectiu de sensibilitzar a la població sobre la contribu-
ció dels empresaris i les empresàries al progrés social i econòmic del país.

Amb l’objectiu d’impulsar aquesta celebració, la data del 29 de novembre es 
considera emblemàtica, com a símbol del que va suposar la introducció del vapor i 
l’inici de la industrialització moderna a Catalunya i, per tal de poder portar a terme 
la instauració d’aquest dia de l’empresari/ària a Catalunya, és necessària l’aprovació 
d’un Decret per part del Govern de la Generalitat, tal i com es va fer, per exemple, 
amb el Decret 82/2001, pel qual es declara el Dia de la Justícia a Catalunya.
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Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar un Decret en el que s’esta-

bleixi el 29 de novembre com a Dia de l’Empresari/ària a Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Igna-

cio Martín Blanco, GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez, G Mixt, portaveus

Proposta de resolució sobre la reobertura de totes les oficines 
de la Generalitat d’atenció al públic
250-00336/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 17366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

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

Andrés Bello Sanz, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la Propuesta de resolución sobre la reapertura de todas las oficinas de 
la Administración Pública de la Generalidad de Cataluña con atención al público, 
para que sea sustanciada ante la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
La declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020 paralizó por com-

pleto todas las actividades no esenciales. Entre los sectores que quedaron paraliza-
dos se encontraba la Administración Pública.

El 28 de abril de 2020, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el Plan para 
la Transición hacia una Nueva Normalidad, que prometía recuperar paulatinamente 
la actividad económica y la vida cotidiana.

Por su parte, el Gobierno de la Generalidad aprobó un Plan de transición del 
confinamiento, desconfinamiento gradual y nueva normalidad. Poco tiempo des-
pués se adoptaron diversas resoluciones e instrucciones, con medidas a adoptar en 
los centros de trabajo dependientes de la Administración y para la reincorporación 
presencial progresiva del personal.

El pasado 6 de julio la Generalidad de Cataluña dictó la Instrucción 1/2021, de 
medidas organizativas, de prevención y seguridad para la reincorporación en los 
centros de trabajo del personal de la Administración de la Generalidad de Cataluña 
con motivo de la emergencia sanitaria por la COVID-19. En su artículo 3.3 se esta-
blece: Los departamentos y organismos autónomos tendrán que adaptar sus planes 
de contingencia y reincorporación y tomar las medidas preventivas necesarias al 
efecto, adecuando los centros de trabajo y sus instalaciones, con el fin de posibilitar 
la reincorporación progresiva del personal desde el día 15 de julio al 1 de septiem-
bre del 2021.

Sin embargo, tras más de un año y medio de la declaración del estado de alar-
ma, y pese a los planes, resoluciones e instrucciones que ha dictado, el Gobierno 
de la Generalidad aún no ha sido capaz de reactivar al completo su Administra-
ción Pública, para prestar los servicios públicos que precisan los ciudadanos ca-
talanes.

Según los datos que nos viene facilitando la Generalidad de Cataluña, la inciden-
cia del COVID-19 en los ciudadanos de Cataluña está decreciendo de forma muy 
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notable. Y está disminuyendo tanto el nivel de incidencia acumulada, como los in-
gresos hospitalarios o la ocupación de camas hospitalarias o en las UCI.

Paralelamente, los índices de vacunación han llegado a cotas muy elevadas. Se-
gún los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, el número de vacunados en 
Cataluña ya supera el 82% de la población a vacunar.

La situación del sector privado es radicalmente distinta. Una gran mayoría de las 
empresas ya ha vuelto a la plena operatividad de sus actividades, ha reincorporado a 
su personal cumpliendo con las exigencias sanitarias y, en la medida de lo posible, 
ha vuelto a la situación previa a la de la pandemia.

Si bien en un primer momento esta parálisis parcial de la actividad afectaba 
tanto al sector privado como al público, en este momento este desequilibrio resulta 
inaceptable. Los ciudadanos y las empresas precisan de unos servicios públicos al 
máximo nivel de su capacidad, máxime cuando hay determinados ámbitos en los 
que hay un retraso que debe ser recuperado cuanto antes.

En estos momentos, la falta de actividad de la Administración Pública deriva en 
que muchos servicios públicos se encuentren infradotados de personal, funcionando 
de forma limitada. Incluso en ocasiones, sin disponer de atención presencial y con 
una atención telemática muy deficiente.

Éste es el momento en que el personal de servicios administrativos (entendido 
de una forma muy genérica), que en un primer momento poco pudieron aportar para 
luchar frente a la pandemia, devienen fundamentales para la gestión de las conse-
cuencias sociales y económicas producidas por aquella y colaborar para conseguir 
lo antes posible la recuperación de la actividad habitual.

Creemos que esta desigualdad entre el sector público y el sector privado debe 
corregirse inmediatamente.

Son numerosas las quejas de ciudadanos, empresas, asociaciones y entidades de 
diversa índole que denuncian la falta de personal, la lentitud en la tramitación admi-
nistrativa e, incluso en algunas ocasiones, la falta de atención presencial y una ges-
tión muy deficiente de la gestión telemática por parte de la Administración.

No resulta lógico que algunos departamentos de la Administración Pública es-
tén prestando servicios a las personas y empresas con un nivel de calidad muy defi-
ciente, mientras el sector privado ha adoptado todas las medidas para retornar a la 
normalidad laboral.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Reabrir todas las oficinas de la Administración de la Generalidad de 

Cataluña y sus Organismos Autónomos con atención al público, así como reincor-
porar a todo el personal de forma presencial, cumpliendo con todas las exigencias 
sanitarias y garantizando la salud de estos últimos.

Segundo. Aplicar las mismas medidas en los consorcios, fundaciones y resto de 
empresas de la Generalidad de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 6 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Andrés Bello Sanz, diputado, GP VOX
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Proposta de resolució sobre les inspeccions derivades de la Llei Rider
250-00338/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 17413 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamenta-

ri Socialistes i Units per Avançar, Elena Díaz Torrevejano, diputada del Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les 
inspeccions derivades de la Llei Rider, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Empresa i Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les noves tecnologies transformen, de manera continuada, les relacions socials, 

hàbits de consum i el mercat laboral. Entre molts d’aquests canvis, s’ha disparat el 
que s’acostuma a anomenar «economia de plataformes», entre les que s’inclouen 
serveis de transport.

Algunes d’aquestes plataformes han basat el seu model de negoci en la subcon-
tractació fraudulenta de falsos autònoms, tal com va ratificar la STS 2924/2020, 
de 25 de setembre. Degut a la necessitat social de reforçar la laboralitat d’aquesta 
activitat econòmica, combatre la discriminació dels col·lectius més vulnerables del 
mercat laboral i protegir les empreses que compleixen la legislació, lluitant contra la 
competència deslleial; el Govern d’Espanya va promulgar el RDL 9/2021, de 11 de 
maig, conegut popularment com Llei Rider.

Aquest RDL modifica l’Estatut dels Treballadors, establint la presumpció de la-
boralitat d’aquelles persones que prestin serveis retribuïts de repartiment de béns de 
consum o mercaderies, sota l’organització d’una empresa mitjançant una plataforma 
digital.

Tot i això, algunes de les plataformes han manifestat públicament que no estan 
d’acord amb aquest marc normatiu i que els seus treballadors seguiran sent autò-
noms. D’altres han optat per contractar a través d’ETT, empreses multiserveis o pro-
movent la creació de cooperatives.

Resulta innegable que el risc d’accidents laborals en aquest sector és força elevat, 
accidents que en alguns casos han estat mortals. A més, alguns sindicats denuncien 
que els casos d’assetjament sexual són habituals dins el sector, tant dins de les em-
preses com amb la clientela de la plataforma. En aquest sentit, són vàries les repar-
tidores que denuncien haver rebut propostes sexuals i coaccions amb les puntuacions 
per part dels clients.

Addicionalment, les condicions laborals dels treballadors són indignes fins al 
punt en què se’ls hi nega l’accés a lavabos, vestidors, llocs per descansar, etcètera. 
A més, alguns dels repartidors han estat denunciats per treballar passades les limi-
tacions establertes pel toc de queda, tot i que no ho feien per voluntat pròpia sinó 
per indicació de l’empresa.

És per això que des de tots els estrats de l’Estat s’ha de treballar per al compli-
ment de la Llei. En aquest cas, i degut a que la Generalitat té transferides les com-
petències per a la Inspecció de Treball des de 2010, resulta imprescindible que des 
del Departament d’Empresa i Treball es dugui a terme un reforç de la inspecció en 
aquest àmbit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Empresa i Treball a establir, 

en el menor termini de temps possible, un pla d’inspecció específic de la Inspecció 
de Treball de Catalunya vinculat a les relacions laborals fraudulentes que cobreix la 
Llei Rider, i presentar-lo davant la Comissió d’Empresa i Treball.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu, Pol Gibert Horcas, Elena Díaz Torrevejano, 

diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’actualització de les dades relatives 
a la renda garantida de ciutadania
250-00339/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 17439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució so-
bre l’actualització de les dades en relació amb la renda garantida de ciutadania, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Drets Socials, amb el text següent: 

Exposició de motius
La llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania va ser apro-

vada per unanimitat de tots els partits polítics amb representació al Parlament de 
Catalunya, fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular.

L’objecte de la llei és regular la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia amb la finalitat d’assegurar els mínims d’una vida 
digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal 
de promoure llur autonomia i participació activa en la societat.

El dia 15 de setembre de 2017, la nova llei es va posar en marxa, i aquelles per-
sones interessades en sol·licitar-la van poder iniciar els tràmits administratius de sol-
licitud de cita prèvia i presentació de documentació.

El Govern de la Generalitat no només va necessitar tres anys per aprovar el re-
glament de la llei, sinó que no actualitza les dades en relació amb la implementació 
d’aquesta prestació en temps i forma desitjables, trobant-nos, actualment, amb que 
les darreres dades publicades són del mes de març d’enguany. És un retràs absoluta-
ment injustificable, més encara tenint en compte la situació en què es troba Catalu-
nya degut a la situació originada per la Covid-19.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a publicar, en un termini màxim de 

15 dies, totes les dades mensuals en relació amb la implementació de la renda ga-
rantida de ciutadania des del mes de març d’enguany fins al moment de l’aprovació 
d’aquesta resolució, diferenciant quantes rendes garantides són plenes i quantes són 
complements d’altres prestacions.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units
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Proposta de resolució sobre la prestació econòmica i l’ajuda 
domiciliària sol·licitada pels malalts d’esclerosi lateral amiotròfica 
al Departament de Drets Socials
250-00340/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 17496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

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

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta del Grup Parlamentari de VOX en Ca-
taluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la prestación económica y 
ayuda domiciliaria solicitada por los enfermos de ELA al Departamento de Asun-
tos Sociales, para que sea sustanciada ante el Pleno del Parlamento, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad compleja, incurable 

y con pronóstico mortal.
Se caracterizada por una degeneración progresiva de las neuronas motoras en la 

corteza cerebral, tronco del encéfalo y médula espinal. El deterioro progresivo del 
sistema nervioso, conlleva la falta de trasmisión de señales a la musculatura esquelé-
tica, es decir, la musculatura voluntaria.

Según datos de 2019 de la Fundación Luzón, en España la prevalencia de la 
ELA es de 8 casos por 100.000 habitantes, lo que supone alrededor de 3.717 pacien-
tes afectados por esta enfermedad, 342 en Cataluña. Actualmente, la edad media de 
inicio de la patología se sitúa entre los 50-60 años, con mayor prevalencia en varo-
nes y con una supervivencia media estimada de 3 a 5 años.

La clínica debuta con una debilidad muscular que va avanzando hasta culminar 
con la parálisis completa de la musculatura a la que afecta. Daña pues, la autono-
mía motora, la comunicación oral, la deglución y la respiración. El paciente necesi-
ta cada vez más ayuda para realizar las actividades de la vida diaria, hasta llegar a 
ser totalmente dependiente y necesitar incluso de un sistema de ventilación positiva 
para forzar el movimiento del diafragma y así poder respirar.

Este proceso de deterioro físico ocurre mientras el paciente es consciente y está 
orientado, puesto que, en la ELA, el intelecto se mantiene intacto, así como los sen-
tidos y los músculos de los ojos.

A día de hoy, la ELA no dispone de un tratamiento farmacológico eficaz y en el 
mejor de los casos, los que existen, pueden mejorar la esperanza de vida entre 3-6 
meses pero siempre sin tener la capacidad de revertir los daños ya producidos por 
el deterioro neuronal.

Los pacientes de ELA, durante toda su evolución, necesitan distintas terapias fí-
sicas y conductuales que si bien no invierten ni frenan la evolución fisiopatológica, 
sí pueden llegar a mejorar la calidad de vida.

Estas terapias se basan en: 
a) Fisioterapia regular y activa. Ayuda especialmente a retrasar el deterioro de la 

musculatura estriada. Por otra parte, es importante para evitar úlceras por decúbito 
y otras patologías que se producen al mantener un cuerpo postrado en una misma 
posición tales como trombos.

b) Terapia ocupacional. Dado que no hay deterioro psíquico del paciente, y ante 
el constante deterioro físico, se requiere un programa de mantenimiento activo para 
el intelecto del enfermo y así, evitar que caiga en la desidia, depresión o problemas 
psicológicos mayores con resultados fatales.

Fascicle segon
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c) Terapia alimentaria. En una fase media de la enfermedad, estos pacientes 
pierden la capacidad de deglutir, siendo imposible la alimentación vía oral. En es-
tos casos, se requiere de una intervención para la alimentación directamente por el 
estómago, PEG (Gastrostomía Endoscópica Percutánea). Este tipo de alimentación 
requiere unos cuidados especiales del paciente por un profesional que sea conoce-
dor de la técnica.

d) Apoyo respiratorio. Una vez ha progresado la enfermedad, el paciente requie-
re apoyo respiratorio que consiste en una presión positiva para forzar el movimiento 
del diafragma. Se comienza por ventilación mecánica no invasiva y acaba evolu-
cionando en una traqueostomía que permite el mejor control de la vía aérea. Tanto 
la máquina de ventilación no invasiva como la traqueostomía requieren también de 
cuidados especiales por expertos.

e) Apoyo psicológico. Tanto al paciente como a familiares o profesionales que se 
encargan del cuidado de estos pacientes.

A todas estas necesidades específicas, se suma la incapacidad de estos enfermos 
para generar ingresos, lo que conlleva a la inevitable necesidad de percibir ayudas 
económicas por parte de la administración pública.

Es inevitable pensar, dado el importante grado de dependencia, así como la ne-
cesidad de cuidados específicos orientados a las necesidades vitales de estos pacien-
tes, que los requerimientos económicos para mantener una calidad de vida aceptable 
son elevados.

En Cataluña, el Departamento de Salud cubre la asistencia médica y una peque-
ña parte de la fisioterapia requerida por estos pacientes.

No obstante, la parte más importante para un enfermo avanzado de ELA es la 
asistencia domiciliaria, profesionales conocedores de la enfermedad y complicacio-
nes que están 24h al cuidado de estos enfermos. Esta parte no está cubierta por la 
Generalidad de Cataluña.

El coste medio anual para afrontar la enfermedad de la ELA en etapas avan-
zadas se estima entre 50.000 y 60.000 euros anuales, y lamentablemente, según el 
Observatorio de ELA, el 96% de los enfermos no pueden asumir este coste, por lo 
que no pueden tener una vida digna.

Por otra parte, las ayudas máximas en Cataluña para una dependencia grado III  
nivel 2 (persona con cuidador 24h) son de 715,07€/mes, que al año suponen 8.580,84 
euros y la lista de espera, desde su solicitud hasta que se llega a percibir, es de 576 
días.

En junio del 2019, el entonces Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Fami-
lias, Chakir el Homrani, elaboró una nueva regulación de la figura de asistente per-
sonal para personas con discapacidad física o sordoceguera que contemplaba una 
dotación económica de hasta 2.520 euros al mes para la retribución de estos profe-
sionales en caso de grandes dependientes como son los enfermos de ELA.

Esta nueva regulación que iba a entrar en vigor a partir del 2020 y que suponía 
triplicar el importe recibido por una persona dependiente para contratar a un asis-
tente personal, nunca se materializó.

Por lo tanto, las prestaciones ofrecidas actualmente por la Generalidad de Cata-
luña no sólo no llegan a tiempo a estos pacientes dada la rápida evolución de la en-
fermedad, sino que, además, son del todo insuficientes, no cubriendo ni 1/5 parte de 
lo requerido por un enfermo de estas características, privándolo de una vida digna, 
tanto a él como a sus familiares o principales cuidadores.

Para concluir, recordamos que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promo-
ción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de depen-
dencia, en su Artículo 1, ampara lo solicitado en esta propuesta ya que, y cita-
mos literalmente, «tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen 
la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los 



BOPC 133
19 d’octubre de 2021

3.10.25. Propostes de resolució 31 

términos establecidos en las leyes, mediante la creación de un Sistema para la Au-
tonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas 
las Administraciones Públicas [...]»

Por otra parte, en la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales pro-
mulgada por la Generalidad de Cataluña, también especifica que los destinatarios 
de las prestaciones económicas del Sistema catalán de autonomía y atención a la 
dependencia tienen derecho a recibir una atención urgente o prioritaria en las si-
tuaciones que no puedan esperar el turno ordinario, siendo estos supuestos los de 
mayor grado de dependencia y las situaciones de urgencia social, siendo el ELA un 
claro ejemplo de lo recogido en esta Ley.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Reconocer estado de persona dependiente grado III nivel 2 a los enfer-

mos de ELA en el momento del diagnóstico médico por parte de la Consejería de 
Asuntos Sociales, reduciendo los trámites burocráticos a la presentación de un in-
forme firmado y sellado por dos neurólogos del CatSalut.

Segundo. Asegurar la asistencia domiciliaria horaria (hasta 24 h), si el estado de 
salud del paciente así lo requiere, de personal con conocimientos en cuidados espe-
cíficos del paciente con ELA. El Departamento de Asuntos Sociales será el respon-
sable de suministrar dicho servicio al enfermo.

Tercero. Aumentar la prestación mensual un 30% a todos las personas con una 
dependencia, sea cual sea el grado o nivel, para favorecer una vida digna sin suponer 
una carga económica para familiares o tutores.

Cuarto. Favorecer y dotar de más recursos económicos a la investigación del 
ELA y de todas las enfermedades denominadas raras.

Quinto. Producir un plan de integración social dirigido a mejorar las condiciones 
de vida de los enfermos de ELA y demás enfermedades raras, asegurando su inclu-
sión en todas las esferas de la vida de la persona.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech; portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

María Elisa García Fuster, portavoz adjunta, GP VOX

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

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 17535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
Programa d’Infraestructura Verda de Catalunya, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Acció Climàtica, amb el text següent: 

Exposició de motius
El maig de 2011, la Unió Europea va adoptar una nova estratègia per aturar la 

pèrdua de biodiversitat a la UE, restaurar els ecosistemes quan sigui possible i inten-
sificar els esforços encaminats a evitar la pèrdua de biodiversitat al món. L’Estratè-
gia està d’acord amb els compromisos adquirits pels líders de la UE el març de 2010 
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i els compromisos internacionals adoptats per 193 països, inclosa la UE i tots els 
seus Estats membres, en la Conferència de les Parts al Conveni sobre la Diversitat 
Biològica celebrat a Nagoya (Japó) el 2010. Aquest acord, complementari al Conve-
ni de 1992 sobre diversitat biològica, es marcava com a objectiu pel 2020 la pèrdua 
de biodiversitat i la degradació dels serveis ecosistèmics de la UE, i restaurar-los en 
la mesura possible, incrementant alhora la contribució de la UE a la lluita contra la 
pèrdua de biodiversitat mundial.

Per donar compliment a l’estratègia europea per evitar la pèrdua de biodiversitat 
per la restauració dels ecosistemes, a Catalunya es va aprovar el programa d’Infra-
estructura Verda 2017-2021. Un conjunt de 117 actuacions previstes a tot Catalunya 
que estableixen un full de ruta clar i efectiu per a desenvolupar actuacions ambien-
tals que contribueixin a millorar la infraestructura verda de Catalunya en sintonia 
amb els objectius de l’Estratègia europea d’infraestructura verda.

La situació actual és la següent, per comarques i projectes: 
1. Ripollès: Millora d’hàbitats a la zona humida de l’estany del Tarter (Executat)
2. Ripollès: Correcció infraestructures perilloses per la fauna a l’estació esquí 

Vallter (No iniciat)
3. Ripollès: Eliminació resclosa i restitució medi a aprofitament hidroelèctric al 

riu Ritort a Molló (Executat)
4. Alt Empordà: Restauració i millora ambiental entorn presa de Darnius-Boa-

della (En tramitació)
5. Alt Empordà: Eliminació resclosa a central hidroelèctrica Salt Garida (molí 

de les puces) (En tramitació)
6. Alt Empordà: Connectivitat i permeabilització; AP-7 i N-II entre Campany i 

Biure (No iniciat)
7. Alt Empordà: Connectivitat i permeabilització; transport entorn Jonquera (No 

iniciat)
8. Alt Empordà: Connectivitat herpetofauna Estany de la Cardonera i Estany 

d’en Pous i carretera GI-602 (Executat)
9. Alt Empordà: Restauració i millora ambiental Basses de l’Albera (No iniciat)
10. Alt Empordà: Recuperació hàbitats greument amenaçats (En tramitació)
11. Alt Empordà: Millora ambiental riera Mugueta i Rec del Molí. Castelló 

d’Empúries (Executat)
12. Alt i Baix Empordà: Restauració i millora ambiental sistema dunar platges 

Empordà. Torroella i Pals (Executat)
13. Alt Empordà: Millora xarxa drenatge marge dret Muga i estanys del Cortalet, 

Matà, Sirvent i Llarga (En tramitació)
14. Alt Empordà: Millora ambiental Zona Humida Estany Robert. Fortià (No 

iniciat)
15. Alt Empordà: Eliminació resclosa riu Fluvià. Ventalló. (En tramitació)
16. Alt i Baix Empordà: Millora ambiental rieres i sèquies Empordà amb presèn-

cia espècies amenaçades (En tramitació)
17. Pla de l’Estany: Millora connectivitat i permeabilització C-66 a Fontcoberta 

i Serinyà (No iniciat)
18. Gironès: Millora connectivitat i permeabilització infraestructures transport 

sector Nord Girona (No iniciat)
19. Baix Empordà: Restauració i millora ambiental sistema dunar platges Em-

pordà. Pals (Executat)
20. La Selva: Connectivitat i permeabilització C-63 Anglès i Santa Coloma de 

Farners (No iniciat)
21. Gironès: Connectivitat i permeabilització GI-533 Aiguaviva, Viloví d’Onyar 

i Bescanó (No iniciat)
22. Baix Empordà: Mitigació efectes sobre avifaunes a carreteres C-31 i C-65 

(En tramitació)
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23. Gironès i Baix Empordà: Connectivitat i permeabilització C-65 (En Estudi)
24. Baix Empordà: Recuperació praderies de posidònia oceànica afectada anco-

ratges amb murs formigó espais xarxa N2000 (Executat)
25. La Selva: Connectivitat i permeabilització infraestructures transport (En Es-

tudi)
26. La Selva: Millora ambiental sèquia Sils (En Estudi)
27. Maresme: Millora ambiental estanys i zones humides Tordera (En Estudi)
28. Maresme: Connectivitat i permeabilització Gi-600 i C-32 (No iniciat)
29. Maresme: Restitució sistema gestió sostenible aqüífer de la Tordera (Executat)
30. Maresme: Millora ambiental marge esquerre tram final riu Tordera (No ini-

ciat)
31. Maresme: Millora ambiental entorn Mines Can Palomeres (En Estudi)
32. Maresme: Recuperació hàbitats greument amenaçats (En tramitació)
33. Vallès Oriental: Connectivitat i permeabilització infraestructures transport 

(En tramitació)
34. Vallès Oriental: Connectivitat per a l’herpetofauna BV5114a (En Estudi)
35. Maresme: Recuperació hàbitats greument amenaçats (En tramitació)
36. Maresme: Recuperació hàbitats greument amenaçats (En tramitació)
37. Barcelonès: Millora fauna urbana insectívora tram baix riu Besòs (En Estudi)
38. Barcelonès: Connectivitat territorial entre Collserola i Muntanyes d’Ordal 

(No iniciat)
39. Vallès Occidental: Adequació pas de fauna sota línia Barcelona-Sabadell dels 

FGC (En Estudi)
40. Baix Llobregat: Millora ambiental maresmes i prats humits del Delta del Llo-

bregat (En tramitació)
41. Alt Penedès i Baix Llobregat: Connectivitat i permeabilització AP-7 i C-243b 

entre Gelida i Martorell (No iniciat)
42. Baix Llobregat: Connectivitat i permeabilització AP-7 i C-243b entre Gelida 

i Martorell (No iniciat)
43. Baix Llobregat: Connectivitat i permeabilització AP-7 i C-243b entre Gelida 

i Martorell (No iniciat)
44. Vallès Occidental: Adequació pas de fauna sota línia Barcelona-Sabadell 

dels FGC (En Estudi)
45. Vallès Occidental: Integració de desmunts amb bioenginyeria a C-58 entre 

Terrassa i Vacarisses (En Estudi)
46. Vallès Occidental: Connectivitat i permeabilització C-16 a Viladecavalls (En 

Estudi)
47. Vallès Occidental: Connectivitat i permeabilització C-58 a Vacarisses (En 

Estudi)
48. Vallès Occidental: Connectivitat territorial entre Collserola i Conreria-Sant 

Mateu-Céllecs (No iniciat)
49. Baix Llobregat: Millora ambiental zona humida de l’Olla del Rei (No iniciat)
50. Baix Llobregat: Millora ambiental i connectivitat ecològica a la riera de Sant 

Climent (No iniciat)
51. La Selva: Connectivitat i permeabilització entorn Fogars de la Selva (No ini-

ciat)
52. La Selva: Connectivitat i permeabilització Gi-562 i C25 entorn Maçanet de 

la Selva (No iniciat)
53. Baix Empordà: Mitigació efectes sobre avifaunes a carreteres C-31 iC-65 (En 

tramitació)
54. l’Anoia: Connectivitat i permeabilització A-2 al Bruc i entorn de Montserrat 

(No iniciat)
55. Baix Penedès: Connectivitat i permeabilització AP-2 entorn Bisbal del Pe-

nedès (No iniciat)
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56. Alt Penedès: Connectivitat i permeabilització AP-7 i N-340 d’El Foix i El 
Montmell-Marmellar (En tramitació)

57. Alt Penedès: Connectivitat i permeabilització N-340 i FFCC a Ràpita (En 
tramitació)

58. Garraf: Connectivitat i permeabilització C-32, C-15 i C-15z a Vilanova i la 
Geltrú (No iniciat)

59. Garraf: Millora ambiental Platja Llarga (No iniciat)
60. Tarragonès: Millora ambiental zona humida Gorg de Creixell (En Estudi)
61. Tarragonès: Millora ambiental a l’espai del Vinyet a la desembocadura del 

Gaià (En tramitació)
62. Tarragonès: Desfragmentació de l’EIN Tamarit-Punta de la Móra (En Estudi)
63. Tarragonès: Recuperació hàbitats greument amenaçats (En tramitació)
64. Tarragonès: Millora ambiental zona humida desembocadura riu Francolí (No 

iniciat)
65. Tarragonès: Desfragmentació de l’EIN Sèquia Major i ENP de Prats de Pine-

da (No iniciat)
66. Baix Camp: Millora ambiental zona humida desembocadura Riera de Riu-

decanyes (En Estudi)
67. Baix Camp: Recuperació hàbitats greument amenaçats (En tramitació)
68. Baix Camp: Millora ambiental platja de l’Arenal (En Estudi)
69. Baix Camp: Millora ambiental finca Castillejos (En Estudi)
70. Garrigàs: Connectivitat i permeabilització infraestructures transport entorn 

Vimbodí (No iniciat)
71. Alt Camp: Connectivitat i permeabilització C-436 a Santes Creus i Vila Ro-

dona (No iniciat)
72. Alt Camp: Connectivitat i permeabilitat infraestructures transport a Cabra 

del Camp (En tramitació)
73. Baix Ebre: Millora ambiental Port de l’Estany (Executat)
74. Baix Ebre: Millora ambiental camins ramaders (Executat)
75. Terra Alta: Connectivitat i permeabilització N-420 a N de Corbera d’Ebre 

(No iniciat)
76. Montsià: Millora ambiental de la Marina Seca de l’Encanyissada (No iniciat)
77. Montsià: Connectivitat espais naturals protegits Serra de Godall, Serra del 

Montsià i permeabilització AP-7 (En tramitació)
78. Montsià: Millora ambiental zona humida bassa del Montsià (En tramitació)
79. Montsià: Connectivitat i permeabilització infraestructures transport entorn 

Freginals (No iniciat)
80. Segrià: Recuperació hàbitats greument amenaçats (En tramitació)
81. Segrià: Recuperació hàbitats greument amenaçats (En tramitació)
82. Segrià: Millora ambiental zona humida pantà i bassa de les Trotes (No ini-

ciat)
83. Segrià: Millora ambiental zona humida bassa Roja (No iniciat)
84. Segrià: Millora ambiental aeròdrom Alfés (En Estudi)
85. Les Garrigues: Millora ambiental zona Humida dels herbassars de Castell-

dans (No iniciat)
86. Segrià: Millora ambiental Torre del Valencià (No iniciat)
87. Segrià: Millora ambiental zona humida aiguabarreig Segre-Noguera Riba-

gorçana (En tramitació)
88. la Noguera: Millora d’hàbitats zona humida bassa de la casa del Manyet (No 

iniciat)
89. la Noguera: Millora ambiental zona humida canyissar de la Noguera Riba-

gorçana (No iniciat)
90. la Noguera: Connectivitat i permeabilització infraestructures transport en-

torn Ibars de Noguera (No iniciat)
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91. la Noguera: Connectivitat i permeabilització C-26 i C-12 a Castelló de Far-
fanya (En Estudi)

92. la Noguera: Millora d’habitat zona humida bassa del Macip (En Estudi)
93. la Noguera: Connectivitat i permeabilització C-26, C-53 i C-352 est de Bala-

guer (En Estudi)
94. l’Urgell: Recuperació hàbitats greument amenaçats (En tramitació)
95. l’Urgell: Millora habitat zona humida dels coladors de Boldú (Executat)
96. Pla d’Urgell: Recuperació hàbitats greument amenaçats (En tramitació)
97. l’Urgell: Recuperació antiga llera riu Ondara (En Estudi)
98. l’Urgell: Millora ambiental zona humida Llacuna de Claravalls (En Estudi)
99. La Segarra: Connectivitat i permeabilització A-2 entorn Curullada-Cervera 

(No iniciat)
100. La Noguera: Connectivitat i permeabilització C-26 entre Artesa de Segre i 

Cubells (No iniciat)
101. la Noguera: Connectivitat i permeabilització C-26 entre Ponts i Artesa de 

Segre (No iniciat)
102. la Noguera: Millora ambiental zona humida meandre del Segre a Gualter 

(No iniciat)
103. la Noguera: Millora d’habitat d’espècies amenaçades a C-13 (En Estudi)
104. la Noguera: Valorització patrimoni geològic i senyalització itineraris Mont-

sec (En Estudi)
105. Moianès: Connectivitat i permeabilització C-59 sud de Moià (No iniciat)
106. Moianès: Millora ambiental zona humida de l’Estany de l’Estany (No ini-

ciat)
107. Osona: Recuperació zona humida Estany de Vallmitjana. Taradell (En Es-

tudi)
108. Berguedà: Correcció infraestructures perilloses per a la fauna a estació es-

quí Rasos de Peguera. (No iniciat)
109. Alt Urgell: Millora ambiental zona humida cua embassament d’Oliana (En 

Estudi)
110. Baixa Cerdanya: Connectivitat espais naturals protegits de la Cerdanya i 

permeabilització C-16 i N-230 (En Estudi)
111. Baixa Cerdanya: Connectivitat i permeabilització N-260 a Martinet (No ini-

ciat)
112. Pallars Sobirà: Correcció infraestructures perilloses per a la fauna estació 

esquí de Port Ainé (No iniciat)
113. Pallars Jussà: Correcció infraestructures perilloses per a la fauna i restaura-

ció paisatge antiga estació esquí Llessui (No iniciat)
114. Pallars Sobirà: Correcció infraestructures perilloses fauna estació esquí de 

Tavascan (No iniciat)
115. Vall d’Aran: Recuperació hàbitats greument amenaçats (En tramitació)
116. Vall d’Aran: Recuperació hàbitats greument amenaçats (En tramitació)
Un total de 116 actuacions de recuperació, correcció i millora d’infraestructures 

verdes de les quals després de quatre anys només 11 han estat executades i en 49 
d’elles no s’ha ni tan sols iniciat l’estudi. A destacar la baixa execució de les demar-
cacions de Barcelona i Lleida amb només un projecte executat i 16 no iniciats.

Volem denunciar la manca d’execució d’aquest Pla d’Infraestructures Verdes que 
suposa una pèrdua de la contribució de Catalunya en la preservació de la biodiversi-
tat com a objectiu mundial. És igualment preocupant no conèixer a hores d’ara quan 
finalitzaran aquests projectes, quin calendari es marca a partir de desembre de 2021 
i sobretot quins nous projectes s’incorporaran.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar l’informe d’avaluació final del PIVC 2017-2021 amb la valoració in-

dividual de cada projecte abans d’acabar el primer trimestre de 2022.
2. Calendaritzar el proper PIVC i aprovar-lo abans d’acabar el primer trimestre 

del 2022.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Silvia Paneque Sureda, diputada, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el Dia de la Hispanitat
250-00342/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 17557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

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

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución sobre el Día de la Hispanidad, para que 
sea sustanciada ante el Pleno del Parlamento, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En 2021 habrán pasado ya 529 años de la llegada a tierras americanas de la San-

ta María, la Niña y la Pinta, al mando del Almirante Cristóbal Colón. Aquel 12 de 
octubre de 1492 significó un nuevo comienzo de la historia de España y también el 
inicio del mundo moderno, que se concibe ya humana y geográficamente como un 
mundo único.

En 1492, España vivía en el ámbito de la civilización occidental, nutrida las 
raíces griega, romana y cristiana. España transmitió esta civilización a América y 
la transmite en el sentido literal de la palabra «civilización», fundando «ciudades» 
que expresaron toda una concepción del mundo. Los restos de sus iglesias, univer-
sidades, academias y misiones perduran todavía hoy en América, Asia y África. El 
español sintió sólo la necesidad de fortificar sus ciudades americanas frente al ex-
terior, en la costa. El enemigo estaba en la mar, no en la tierra; en el pirata, no en 
el indígena.

En la historia de los pueblos constituye sin duda un caso singular el de la Monar-
quía hispánica, que en el cenit de su hegemonía se cuestionó a sí misma y debatió 
en público problemas de honda profundidad moral mientras se esforzaba por ade-
cuar sus actos a la doctrina elaborada por eminentes pensadores como Francisco de 
Vitoria, Vázquez de Menchaca o Bartolomé de las Casas, que fueron poniendo los 
cimientos de la noción de Comunidad internacional. Destaca también el testamen-
to de la Reina Isabel, cuyos principios de respeto por el derecho y afirmación de la 
dignidad humana continúan siendo una guía para nosotros.

La Monarquía española fue pronto la «Monarquía hispánica», integrada por di-
versos países en ambos hemisferios bajo la misma Corona: la primera realización 
efectiva de Occidente. De este modo se creó una Comunidad de pueblos hispánicos, 
nacida por la fusión, durante siglos, de españoles y americanos, que perdura más 
allá de los vínculos políticos como unidad de cultura, de tradiciones y costumbres 
y de lengua.

Fiel a la realidad de su historia, a las exigencias de su geografía y a la voluntad 
de su pueblo, España no puede renunciar a Europa, que constituye su entorno más 
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inmediato. Pero esta vocación europea, en nada debilita esa profundísima relación 
de familia que tenemos con los pueblos de la Hispanidad y que vincula nuestro fu-
turo de manera irrenunciable.

El español es lengua propia en todas regiones de España y es además lengua uni-
versal en la que conviven creativamente los iberoamericanos de ambas orillas del 
océano, cuatrocientos sesenta millones de personas de muy diversos países y razas. 
Una lengua en la cual tienen una patria espiritual y encuentran un milenio de litera-
tura propia y de pasado histórico común.

Quienes pertenecemos a la Comunidad hispanoamericana debemos tener pre-
sente que nos corresponde llevar a cabo dentro del mundo actual una acción común, 
de gran envergadura, mediante fórmulas institucionales realistas y recíprocamente 
respetuosas de la soberanía, personalidad e intereses de cada país.

Este gigantesco patrimonio que es nuestra lengua nos estimula a mirar a la Ibe-
rosfera, compartiendo la común herencia de españoles, iberoamericanos, filipinos, 
guineanos y portugueses. La acción común que necesitamos con urgencia comienza 
indefectiblemente por el conocimiento mutuo, lo más completo posible, de nuestras 
tierras y nuestras gentes, nuestra historia y nuestra actualidad.

Frente a quienes pretenden reescribir la historia y derriban estatuas, buscando la 
destrucción de nuestro patrimonio material y espiritual, desde este parlamento rei-
vindicamos la necesidad de establecer los instrumentos necesarios para, en el ámbito 
de la Iberosfera, articular la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, ame-
nazados por ideologías totalitarias que en todo el globo anhelan acabar con la solida-
ridad, la libertad, la unidad y la soberanía de los Estados, dilapidando así la herencia 
de la civilización occidental además del legado cultural de España en el mundo.

Gracias a los sólidos lazos históricos, culturales, lingüísticos y económicos que 
unen la Iberosfera con España, nuestro país puede desempeñar un papel de gran re-
levancia en el proceso de recuperación de nuestro legado común. Trabajando juntos, 
el sector exterior puede ser de nuevo el gran dinamizador económico que impulse la 
recuperación en ambos continentes. Con palabras del inca Garcilaso, representante 
de nuestro mestizaje: «No hay más que un mundo y, aunque llamamos mundo vie-
jo y mundo nuevo, es por haberse descubierto éste para nosotros, y no porque sean 
dos, sino todo uno».

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
Primero. Que conmemore el Día de la Fiesta Nacional de España, el 12 de oc-

tubre.
Segundo. Que reivindique la cultura, la lengua, las tradiciones españolas y el le-

gado español en América como muestra de convivencia e integración multicultural 
y multirracial de la historia de la Humanidad.

Tercero. Que se condene cualquier acto de manipulación histórica, especialmen-
te todo aquel que vaya encaminado a la hispanofobia.

Cuarto. Que se inste al Gobierno de la Nación para que, por medio del Minis-
terio de Asuntos Exteriores y la Administración General del Estado en el exterior, 
promueva en los países cuantas acciones sean precisas para defender con rigor y 
neutralidad la verdadera historia de integración y mestizaje del Imperio español en 
América.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX
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3.10.30. Debats generals

Debat sobre l’emancipació juvenil
255-00004/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CUP-NCG, GP ECP

Reg. 17155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, que constitueixen una cinquena part dels membres 

d’aquesta cambra, d’acord amb el que estableix l’article 156.1 del Reglament del 
Parlament,

Sol·liciten
Que es faci un debat general al Parlament sobre emancipació juvenil.
D’acord amb el que disposa l’article 156.4 del Reglament del Parlament, a conti-

nuació es consigna el guió dels temes que es proposen com a objecte del debat: les 
causes i les conseqüències de la manca d’emancipació juvenil a Catalunya.

Exposició de motius
L’accés a l’habitatge continua sent una fita inassumible per a la majoria de jo-

ves a Catalunya, sobretot a la franja d’edat entre els 16 i els 29 anys. L’Enquesta de 
Població Activa (EPA) destaca al darrer informe publicat, relatiu al segon trimestre 
de l’any 2021, que la taxa d’emancipació d’aquesta franja és del 16,3%. La xifra de 
joves que pot independitzar-se és la més baixa del segle per quart trimestre conse-
cutiu, amb una disminució respecte a l’any anterior de gairebé dos punts percentu-
als (18%). Aquestes xifres no fan més que consolidar una dinàmica decreixentista 
en relació amb la taxa d’emancipació juvenil, la qual s’ha vist reduïda a la meitat 
en tan sols 14 anys (33% l’any 2007) i amb unes dades encara més catastròfiques a 
partir de la pandèmia.

Les dificultats d’accés a la llar per part del col·lectiu tenen com a motiu princi-
pal la seva situació socioeconòmica; situació que ha sigut especialment agreujada 
arran de la pandèmia de la COVID-19. A Catalunya, les joves treballen princi-
palment al sector serveis (82%), sector que es va enfonsar en més d’un 15% l’any 
2020 segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). És destacable també 
que el jovent català treballi habitualment amb contractacions temporals; segons el 
darrer informe de l’Enquesta de Població Activa (EPA) «gairebé la meitat de joves 
assalariats tenen un contracte temporal (47,2%). En canvi, entre les persones assa-
lariades de més de 29 anys aquest percentatge és del 15,4%. [...] Com va passar en 
la crisi iniciada el 2007, la destrucció d’ocupació vinculada a la pandèmia ha afec-
tat més les persones amb contractes temporals. En els darrers 10 anys la tempora-
litat ha tendit a consolidar-se com una forma de contractació gairebé tan habitual 
com la contractació indefinida entre les persones joves; mentre que es manté com 
una contractació molt minoritària entre els que tenen més de 29 anys». En relació 
a aquest context laboral, també són importants les dades del darrer informe de 
l’Observatori de Treball i Model Productiu, on es visibilitza que per tipus de jor-
nada, els contractes a temps parcials són els que més han crescut entre les joves 
en termes absoluts en comparació amb un any abans i representen el 42,4% de les 
contractacions juvenils, pes molt superior al que té el conjunt de la població o que 
el 35% de l’atur a Catalunya és de joves menors de 30 anys. Encara hi ha altres ca-
suístiques destacables, com les pràctiques laborals no remunerades o les hores ex-
tres no remunerades –on, segons la EPA, a l’Estat Espanyol s’arriben a fer més de 
2.500 hores extra no remunerades–, també agreugen de forma sensible la situació 
econòmica de les joves.
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Segons dades de l’informe de Joves Llogateres i Dret a l’Habitatge, a Catalunya 
les joves haurien de destinar de mitjana més del 120% del seu sou en la llar. Aquest 
fet limita l’emancipació de les joves al nostre territori, provoca que la majoria s’ha-
gin d’independitzar compartint pis, amb el suport familiar i/o en condicions com-
pletament precàries. En aquesta línia, és destacable que més del 56% de les joves 
emancipades a Catalunya declari haver patit abusos a la llar, com pot ser el no retorn 
de les fiances.

La manca d’accés a la llar o a condicions ocupacionals dignes provoca que mol-
tes joves pateixin vulneracions en l’àmbit de la salut. Ja abans de la pandèmia, l’Ob-
servatori Català de la Joventut, a través de la publicació de l’Enquesta Catalana de la 
Joventut, relacionava les condicions materials amb el benestar emocional de les jo-
ves i destacava que el 44,5% del jovent català afirmava sentir principalment tristesa 
per no poder arribar a final de mes; que el 14,9% hagués reduït el consum de pro-
ductes bàsics; que el 12,7% hagués patit algun problema de salut per la seva situació 
econòmica; o que el 10,8% hagués reduït o endarrerit la compra de medicines o les 
visites al metge. És apreciable, doncs, que la vulneració del dret a l’accés a l’habi-
tatge té conseqüències directes en la salut de les persones joves: Aquesta situació no 
ha fet més que accentuar-se amb la pandèmia, i segons dades de l’Institut Nacional 
d’Estadístiques el 86,1% de les joves catalanes presenten malestar emocional. En 
aquesta línia, l’Hospital Sant Joan de Déu indica que des d’Urgències han atès un 
50% més de joves i, tot i que la majoria que hi han acudit presentaven quadres d’an-
sietat, psicosi, depressió i trastorns alimentaris, destaca l’increment d’autolesions i 
intents de suïcidi. L’increment d’intents de suïcidi durant l’any de pandèmia entre 
les noies de menys de 18 anys va créixer un 195% durant la pandèmia, i el suïcidi es 
consolida com la principal causa de mort no natural de les persones joves.

Aquestes vulneracions de drets destacades, relacionades principalment amb l’ha-
bitatge, l’ocupació i la salut, es desenvolupen al nostre territori tot i tenir al nostre 
ordenament jurídic eines específiques per al col·lectiu jove –on es destaca la llei ca-
talana de joventut 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de Joventut– i polítiques 
específiques per aquest àmbit –com pot ser Garantia Juvenil. Aquest fet no fa més 
que constatar la necessitat de replantejar les eines ja existents i buscar de forma ur-
gent mesures que donin resposta a les vulneracions de drets i la precarietat que pa-
teix de forma sistematitzada el col·lectiu. Aquestes mesures han d’estar acompanya-
des dels recursos materials i pressupostaris necessaris per a poder garantir la seva 
plena execució.

Objectiu del debat
– Analitzar les causes i les conseqüències de la manca d’accés a l’habitatge per 

part del col·lectiu jove per tal d’acordar les actuacions concretes per millorar la taxa 
d’emancipació, la situació socioeconòmica del jovent i encetar el debat sobre el mo-
del de benestar emocional juvenil a Catalunya. 

– Que d’aquesta sessió emani una resolució, una modificació de llei o una pro-
posta legislativa nova que inclogui els compromisos, demandes i propostes d’acció 
el màxim de concretes.

Temari del debat
– La llei catalana de joventut 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de Joventut.
– Els pressupostos de la Generalitat, especialment en relació amb els programes 

de Joventut, Habitatge i Salut Pública.
– La situació habitacional a Catalunya i com afecta a les persones joves.
– Estudi de la situació habitacional per garantir l’equilibri territorial en l’eman-

cipació del col·lectiu jove a Catalunya.
– Les condicions laborals pel que fa al col·lectiu jove.
– La iniciativa europea de Garantia Juvenil.
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– El sistema de salut pública pel que fa a la salut mental, concretament del col-
lectiu jove.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Ro-

mero Llano, GP PSC-Units; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Colo-
mer, GP ECP, portaveus. Judith Toronjo Nofuentes, GP JxCat; Pau Morales i Romero, 
GP ERC; Basha Changue Canalejo, GP CUP-NCG; Jessica González Herrera, GP 
ECP; David González Chanca, GP PSC-Units, diputats

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió específica per 
a la tramitació de textos consolidats
252-00012/13

PRESENTACIÓ: GP ERC, GP PSC-UNITS, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP

Reg. 17814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.10.2021

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

na, Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatu-
ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del 
Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 147.1 
del Reglament del Parlament, sol·liciten la creació d’una comissió específica per a la 
tramitació de textos consolidats.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2021
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Co-
lomer, GP ECP, portaveus
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00004/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 17295 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.10.2021

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, 
comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió: Comissió d’Economia i Hisenda
Alta: Juan Luis Ruiz López
Baixa: Elena Díaz Torrevejano

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Composició de la Comissió de Recerca i Universitats
410-00008/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 17297 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.10.2021

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, 
comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió: Comissió de Recerca i Universitats
Alta: David González Chanca
Baixa: Assumpta Escarp Gibert

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural
410-00010/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 17502 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.10.2021

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comu-
nica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 
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Comissió: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural
Alta: Anna Feliu Moragues
Baixa: Ramon Tremosa Balcells

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Composició de la Comissió de Salut
410-00011/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 17296 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.10.2021

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, 
comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió: Comissió de Salut
Alta: Elena Díaz Torrevejano
Baixa: Mónica Ríos García

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Composició de la Comissió d’Interior
410-00012/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 17298 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.10.2021

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, co-
munica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentà-
ries: 

Comissió: Comissió d’Interior
Alta: Mario García Gómez
Baixa: Assumpta Escarp Gibert

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
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Composició de la Comissió de Drets Socials
410-00013/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 17300 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.10.2021

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que la diputada Elena Díaz Torrevejano ha estat designada membre de la 
Comissió de Drets Socials.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/13

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 17301; 17637 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.10.2021

Reg. 17301

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, 
comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió: Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta: Helena Bayo Delgado
Baixa: Juan Luis Ruiz López

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 17637

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, 
comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamen-
tàries: 

Comissió: Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta: Eva Candela Lopez
Baixa: Elena Díaz Torrevejano

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
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4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00001/13

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 17302 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.10.2021

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que els diputats David González Chanca, Pol Gibert Horcas, Mario Gar-
cía Gómez, Elena Díaz Torrevejano ha estat designats membres de la Comissió de 
Polítiques de Joventut.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Composició de la Comissió de la Infància
411-00002/13

DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 17307 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.10.2021

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 49 del Reglament del Parlament, co-
munica que la diputada Beatriz Silva Gallardo ha estat proposada presidenta de la 
Comissió de la Infància.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PSC-UNITS

Reg. 17305 / Coneixement: Mesa del Parlament, 13.10.2021

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 48.1 del Reglament del Parlament, 
comunica que els diputats Judit Alcalá González, Rubén Viñuales Elías, Beatriz 
Silva Gallardo, Mónica Ríos García ha estat designats membres de la Comissió de 
la Infància.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 8/XIV, sobre la situació 
dels sectors econòmics
390-00008/13

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 17530 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa 

del Parlament, 13.10.2021

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 8/XIV, sobre la situació dels sectors 
econòmics (tram. 390-00008/13), us informo del següent:

En relació amb l’apartat g, la inversió estrangera és un element cabdal per impul-
sar l’activitat econòmica del país i la generació de llocs de treball directes i indirec-
tes. A grans trets, hi ha dos tipus d’inversió estrangera:

– Aquella que s’anomena greenfield (empreses que no tenen presència a Catalu-
nya i s’hi estableixen per primera vegada).

– Ampliacions i reinversions d’empreses que ja tenint presència a Catalunya de-
cideixin continuar invertint al país, ja sigui en les activitats que ja hi tenien, ja sigui 
incorporant noves línies d’activitat.

En aquest sentit, en el primer s’impulsa una activitat de promoció segmentada 
i focalitzada a aixecar possibles leads d’inversió, i en el segon, es du a terme una 
activitat d’aftercare molt important, treballant permanentment amb les empreses ja 
implementades perquè ampliïn les seves activitats.

També hi ha una focalització en aquelles inversions amb major impacte en gene-
ració d’activitat i creació de llocs de treball estables i de qualitat, en projectes que 
complementin gaps en cadenes de valor sectorials, que estableixin headquarters o 
centres d’excel·lència o R+D a Catalunya.

Una part molt rellevant de les actuacions es fa en el països d’origen d’aquestes 
multinacionals treballant des de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions que 
la Generalitat, a través d’ACCIÓ, té a nivell mundial. Aquesta xarxa de 40 oficines 
és la principal via d’entrada de projectes materialitzats.

Cal destacar que les actuacions dutes a terme estan focalitzades a captar inver-
sions de sectors estratègics de futur, com són, per exemple: TIC i transformació di-
gital, mobilitat, salut i equipament mèdic, química o alimentació.

Aquestes actuacions són efectives, com mostra el fet que la cartera de projectes 
d’inversió amb la qual treballa ACCIÓ se situa en el nivell més alt des de l’inici de 
l’activitat de captació d’inversió del Govern, amb prop de 500 projectes amb una in-
versió potencial de prop de 14.000 milions d’euros i la potencial creació de més de 
50.000 llocs de treball.

Aquestes mesures es veuran reforçades amb el nou Pacte Nacional per a la In-
dústria, que es va posar en marxa el passat 10 de setembre.

La Taula del Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025 té per objectiu defi-
nir les actuacions que permetin que la indústria faci un salt endavant significatiu en 
competitivitat i que permeti al sector fer front als grans reptes de la sostenibilitat i 
la digitalització, que són les grans palanques de transformació i de canvi de l’eco-
nomia que vindrà.

Les actuacions del nou Pacte s’estructuraran en els següents cinc àmbits temà-
tics:

– Sostenibilitat, energia i economia circular
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– Digitalització, Indústria 4.0, innovació i internacionalització
– Capital humà, ocupació industrial, condicions de treball i formació
– Infraestructures i sòl industrial
– Finançament i dimensió empresarial

Barcelona, 7 d’octubre de 2021
Roger Torrent i Ramió, conseller d’Empresa i Treball

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb 
el conseller de Salut sobre l’estratègia prevista pel Departament 
de Salut amb relació a la pandèmia de Covid-19
354-00049/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 6, tinguda el 14.10.2021, DSPC-C 86.

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

Sol·licitud de compareixença del gerent del Sistema d’Emergències 
Mèdiques davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
els objectius i les línies estratègiques de l’ens
356-00033/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 6 de la Comissió de Salut, tinguda el 14.10.2021, DSPC-C 86.

Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Català 
de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
els objectius i les línies estratègiques de l’ens
356-00034/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 6, tinguda el 14.10.2021, DSPC-C 86.

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública perquè 
informi sobre la situació actual de la pandèmia i el pla d’actuació 
previst
356-00074/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió 6, tinguda el 14.10.2021, DSPC-C 86.
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Sol·licitud de compareixença d’Antoni Encinas Piñol, gerent de 
Sistema d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre les contractacions realitzades durant l’estat 
d’alarma i el paper dels serveis d’emergències mèdiques durant 
la pandèmia
356-00079/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 6 de la Comissió de Salut, tinguda el 14.10.2021, DSPC-C 86.

Sol·licitud de compareixença de Víctor Guardiola Flores, conseller 
delegat de l’Institut Català de Finances, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el paper de l’Institut com 
a avalador de determinades persones davant les reclamacions 
del Tribunal de Comptes
356-00103/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 6, tinguda el 14.10.2021, 
DSPC-C 88.

Sol·licitud de compareixença d’Isaías Taboas, president de Renfe, 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi 
sobre el servei ferroviari de Rodalies de Catalunya i la vaga 
de maquinistes d’alguns dies de setembre i octubre del 2021
356-00228/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 17374).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 13.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de Pere Macias, coordinador del Pla 
de Rodalies de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori perquè informi sobre l’estat del pla i el dèficit actual 
d’inversions en la xarxa ferroviària catalana
356-00229/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC (reg. 17375).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 13.10.2021.
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Sol·licitud de compareixença d’Antoni Brufau i Niubó, representant 
de Repsol, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi 
sobre les accions previstes per a complir els acords internacionals 
en matèria de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
356-00236/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 17560).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 13.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de Jon Bilbao, representant de Dow 
Chemical Ibèrica, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè 
informi sobre les accions previstes per a complir els acords 
internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle
356-00237/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 17561).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 13.10.2021.

Sol·licitud de compareixença Ricardo Leal, representant d’IQOXE, 
davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre les accions 
previstes per a complir els acords internacionals en matèria de reducció 
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
356-00238/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 17563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 13.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Lope, director general 
de Carburos Metálicos, davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre les accions previstes per a complir els acords 
internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle
356-00239/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 17564).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 13.10.2021.
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Sol·licitud de compareixença de Guillermo Negro, director general 
d’Alpiq Energia España, davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre les accions previstes per a complir els acords 
internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle
356-00240/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 17565).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 13.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de Francisco Reynés Massanet, 
representant de Naturgy, davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre les accions previstes per a complir els acords 
internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle
356-00241/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 17560).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 13.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de Gerardo Kuri Kaufmann, 
representant de Portland, davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre les accions previstes per a complir els acords 
internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle
356-00242/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 17560).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 13.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de Juan Sánchez-Calero Guilarte, 
representant d’Endesa, davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre les accions previstes per a complir els acords 
internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle
356-00243/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 17561).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 13.10.2021.
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Sol·licitud de compareixença de Juan Molins Amat, representant 
de Cementos Molins, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè 
informi sobre les accions previstes per a complir els acords 
internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle
356-00244/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 17561).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 13.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’Andrea Bettinelli representant d’RDM 
Barcelona Carton Board Industrial, davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre les accions previstes per a complir els acords 
internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle
356-00245/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 17563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 13.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de Morten Bergesen representant 
de Cogen Energia España, davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre les accions previstes per acomplir els acords 
internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle
356-00246/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 17563).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 13.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de Vicente Pedro Salvá, director 
de Lafarge Holcim España, davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre les accions previstes per a complir els acords 
internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle
356-00247/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 17564).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 13.10.2021.
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Sol·licitud de compareixença de Francesc Rubiralta, representant 
de la Compañía Española de Laminación, davant la Comissió d’Acció 
Climàtica perquè informi sobre les accions previstes per a complir 
els acords internacionals en matèria de reducció d’emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle
356-00248/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 17564).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 13.10.2021.

Sol·licitud de compareixença de José Manuel Cascajero, representant 
de Cemex España Operaciones, davant la Comissió d’Acció Climàtica 
perquè informi sobre les accions previstes per a complir els acords 
internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle
356-00249/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 17565).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 13.10.2021.

Sol·licitud de compareixença d’Ignacio Sánchez Galán, representant 
d’Iberdrola, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi 
sobre les accions previstes per a complir els acords internacionals 
en matèria de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
356-00250/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 17565).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 13.10.2021.

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació i encàrrecs de gestió

Composició del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament 
de Catalunya
414-00003/13

NOMENAMENT DELS MEMBRES PER A LA CATORZENA LEGISLATURA

Acord: Mesa del Parlament, 13.10.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 13 d’octubre de 2021, de confor-
mitat amb el que estableix l’article 154 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya, relatiu al Tribunal de Recursos Contractuals del Parla-
ment, en la modificació aprovada per la Comissió de Polítiques Digitals i Adminis-
tració Pública en la sessió del 27 de febrer de 2019, ha acordat de nomenar membres 
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titulars del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya i mem-
bres substituts les persones següents: 

a) President: Ferran Roquer i Padrosa, diputat interventor, o, en substitució seva, 
Òscar Ordeig i Molist o Juli Fernández i Olivares, diputats interventors.

b) Vocals: Anna Casas i Gregorio, lletrada dels Serveis Jurídics, i Rosa Felicitat 
Escrihuela i Roca, funcionària del Parlament de Catalunya del grup A1, amb la ti-
tulació de dret, o, en substitució de qualsevol de les dues vocals titulars, Mercè Ar-
deriu i Usart, lletrada dels Serveis Jurídics.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer
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	356-00237/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença Ricardo Leal, representant d’IQOXE, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre les accions previstes per a complir els acords internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
	356-00238/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Miquel Lope, director general de Carburos Metálicos, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre les accions previstes per a complir els acords internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos amb ef
	356-00239/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Guillermo Negro, director general d’Alpiq Energia España, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre les accions previstes per a complir els acords internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos a
	356-00240/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Francisco Reynés Massanet, representant de Naturgy, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre les accions previstes per a complir els acords internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos amb efe
	356-00241/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Gerardo Kuri Kaufmann, representant de Portland, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre les accions previstes per a complir els acords internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos amb efecte
	356-00242/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Juan Sánchez-Calero Guilarte, representant d’Endesa, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre les accions previstes per a complir els acords internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos amb ef
	356-00243/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Juan Molins Amat, representant de Cementos Molins, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre les accions previstes per a complir els acords internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos amb efec
	356-00244/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Andrea Bettinelli representant d’RDM Barcelona Carton Board Industrial, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre les accions previstes per a complir els acords internacionals en matèria de reducció d’emissio
	356-00245/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Morten Bergesen representant de Cogen Energia España, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre les accions previstes per acomplir els acords internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos amb ef
	356-00246/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Vicente Pedro Salvá, director de Lafarge Holcim España, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre les accions previstes per a complir els acords internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos amb
	356-00247/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Francesc Rubiralta, representant de la Compañía Española de Laminación, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre les accions previstes per a complir els acords internacionals en matèria de reducció d’emissi
	356-00248/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de José Manuel Cascajero, representant de Cemex España Operaciones, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre les accions previstes per a complir els acords internacionals en matèria de reducció d’emissions de 
	356-00249/13
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Ignacio Sánchez Galán, representant d’Iberdrola, davant la Comissió d’Acció Climàtica perquè informi sobre les accions previstes per a complir els acords internacionals en matèria de reducció d’emissions de gasos amb efecte 
	356-00250/13
	Sol·licitud
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