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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 7/XIII del Parlament de Catalunya, de validació  
del Decret llei 11/2021, de mesures de caràcter pressupostari, 
tributari, administratiu i financer
203-00001/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 7, 02.06.2021, DSPC-P 8

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de juny de 2021, ha debatut el De-
cret llei 11/2021, del 27 d’abril, de mesures de caràcter pressupostari, tributari, ad-
ministratiu i financer (tram. 203-00001/13), i ha aprovat la resolució següent, que, 
d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el Decret 
llei 11/2021, del 27 d’abril, de mesures de caràcter pressupostari, tributari, adminis-
tratiu i financer.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució 8/XIII del Parlament de Catalunya, de validació  
del Decret llei 12/2021, relatiu a l’impost sobre les estades  
en establiments turístics
203-00002/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 7, 02.06.2021, DSPC-P 8

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de juny de 2021, ha debatut el De-
cret llei 12/2021, del 18 de maig, relatiu a l’impost sobre les estades en establiments 
turístics (tram. 203-00002/13), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb 
el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 12/2021, del 18 de maig, relatiu a l’impost sobre les estades en establiments 
turístics.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer
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1.10. Acords i resolucions

Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi  
de denominació de la legislatura
250-00068/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 7, 02.06.2021, DSPC-P 8

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de juny de 2021, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el canvi de denominació de legislatura (tram. 
250-00068/13), presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana, pel Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i pel Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, pel Grup Parlamentari de la Candidatu-
ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i el Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem (reg. 2482) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 2780).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya manifesta la voluntat que la legislatura iniciada el 

6 de desembre de 1932 sigui considerada la primera legislatura i que l’actual passi 
a denominar-se catorzena legislatura a partir de la publicació d’aquesta resolució.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Resolució 10/XIII del Parlament de Catalunya, de creació  
de comissions parlamentàries
252-00001/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 7, 02.06.2021, DSPC-P 8

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de juny de 2021, d’acord amb els 
articles 47 i 60 del Reglament, ha debatut la Proposta de resolució de creació de co-
missions parlamentàries.

Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles 47 i 60 del Reglament, ha 
aprovat la següent

Resolució

Comissions legislatives (article 60.1 RPC)

Comissió d’Afers Institucionals (CAI)
Àmbits
Mitjans de comunicació, serveis audiovisuals de la Generalitat i d’àmbit local  

i serveis de comunicació.
Desplegament de l’autogovern.
Polítiques esportives.
Cooperació amb l’Administració local.
Relacions institucionals.
Administracions públiques i sector públic.
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Administració electrònica, formació del personal al servei de les administra-
cions públiques i funció pública.

Qualsevol altra competència del Departament de la Presidència que no estigui 
atribuïda a cap altra comissió.

Comissió de Polítiques Digitals i Territori (CPDT)
Àmbits
Telecomunicacions i societat digital.
Polítiques de ciberseguretat i de serveis d’identificació electrònica, i polítiques 

d’identitat i confiança digitals.
Polítiques d’innovació del sector de les tecnologies digitals avançades referents a 

les ciutats intel·ligents, les dades massives i les tecnologies del mòbil.
Política i planificació territorials i urbanisme.
Polítiques de sòl.
Habitatge, i promoció i gestió del patrimoni públic d’habitatge, incloses les polí-

tiques de sòl residencial associades.
Ordenació de l’edificació i control de qualitat del procés i dels productes d’edi-

ficació.
Polítiques de rehabilitació d’habitatges en barris i nuclis històrics.
Obres públiques i infraestructures.
Carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports.
Mobilitat i transport.
Polítiques de muntanya i litoral.
Atenció ciutadana, informació de serveis, programes de l’Administració i coor-

dinació i direcció dels sistemes d’informació.
Delegacions territorials de la Generalitat.
Qualsevol altra competència del Departament de la Vicepresidència i de Políti-

ques Digitals i Territori que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió d’Empresa i Treball (CET)
Àmbits
Comerç interior i artesania.
Consum.
Turisme.
Indústria, seguretat industrial i mines.
Innovació.
Internacionalització de l’empresa catalana.
Emprenedoria.
Relacions laborals i inspecció de treball.
Polítiques d’ocupació i intermediació laboral.
Qualificació professional en l’àmbit de les competències assignades al Departa-

ment d’Empresa i Treball.
Economia social, tercer sector, cooperatives i autoempresa.
Qualsevol altra competència del Departament d’Empresa i Treball que no estigui 

atribuïda a cap altra comissió.

Comissió d’Economia i Hisenda (CEH)
Àmbits
Política econòmica.
Entitats de crèdit.
Mercat de valors.
Deute públic i tutela financera dels ens locals.
Promoció i defensa de la competència.
Programes de transferència de fons de la Unió Europea, amb excepció dels de 

caràcter agrari, ramader, pesquer o de desenvolupament rural.
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Sector assegurador.
Finances públiques, pressupostos i eficiència de la despesa.
Control economicofinancer i de la comptabilitat.
Criteris procedimentals, direcció i control dels ajuts i subvencions.
Supervisió econòmica i pressupostària del sector públic adscrit a la Generalitat.
Gestió de les despeses de personal.
Patrimoni de la Generalitat.
Gestió dels tributs.
Joc i apostes.
Licitació de les infraestructures.
Contractació pública.
Difusió de l’activitat del Govern i gestió i comunicació corporativa i institucional 

de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
Qualsevol altra competència del Departament d’Economia i Hisenda que no es-

tigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió d’Igualtat i Feminismes (CIF)
Àmbits
Polítiques d’igualtat, accessibilitat, igualtat efectiva en el treball i garanties de 

drets i no-discriminació.
Política de gais, lesbianes, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
Polítiques de dones.
Foment i defensa dels drets humans, polítics i civils.
Política d’immigració, refugi i suport a la migració catalana.
Polítiques del temps.
Qualsevol altra competència del Departament d’Igualtat i Feminismes que no 

estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació (CAETC)
Àmbits
Coordinació de l’acció exterior.
Relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió 

Europea.
Cooperació al desenvolupament.
Foment de la pau.
Polítiques de transparència i govern obert.
Processos electorals.
Regulació i supervisió dels grups d’interès.
Qualsevol altra competència del Departament d’Acció Exterior i Transparència 

que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió d’Educació (CE)
Àmbits
Política educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari.
Ordenació curricular i innovació del sistema educatiu.
Avaluació del rendiment escolar i establiment de mesures correctores.
Direcció i avaluació dels centres públics del sistema educatiu.
Supervisió i relació amb els centres privats concertats.
Planificació de l’oferta educativa de llocs escolars.
Direcció del professorat i personal al servei dels centres públics.
Formació i qualificació professionals, en l’àmbit de les competències assignades 

al Departament d’Educació.
Qualsevol altra competència del Departament d’Educació que no estigui atribuï-

da a cap altra comissió.
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Comissió de Recerca i Universitats (CRU)
Àmbits
Universitats.
Qualitat del sistema universitari.
Beques que no siguin competència del Departament d’Educació.
Foment de la recerca, inclosa la recerca en l’àmbit de la salut.
Qualsevol altra competència del Departament de Recerca i Universitats que no 

estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió d’Acció Climàtica (CAC)
Àmbits
Planificació i qualitat ambiental, i polítiques davant el canvi climàtic.
Aigua.
Residus.
Serveis meteorològics.
Energia i impuls de les energies renovables.
Medi natural i biodiversitat.
Qualsevol altra competència del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació  

i Agenda Rural que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
(CARPA)

Àmbits
Polítiques d’agricultura.
Polítiques de ramaderia.
Polítiques de pesca i afers marítims.
Activitats cinegètiques i pesca fluvial.
Desenvolupament del món rural.
Gestió dels programes de transferència de fons de la Unió Europea de caràcter 

agrari, ramader, pesquer o de desenvolupament rural.
Gestió forestal.
Indústria agroalimentària i polítiques d’alimentació.
Qualsevol altra competència del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació  

i Agenda Rural que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió de Salut (CS)
Àmbits
Política sanitària.
Servei Català de la Salut.
Institut Català de la Salut.
Equipaments sociosanitaris, inclosos els de la xarxa de serveis socials.
Qualsevol altra competència del Departament de Salut que no estigui atribuïda 

a cap altra comissió.

Comissió d’Interior (CI)
Àmbits
Seguretat ciutadana.
Trànsit.
Emergències i protecció civil.
Prevenció, extinció d’incendis i salvament.
Espectacles públics i activitats recreatives.
Gestió del medi, i protecció i prevenció integrals amb relació al medi, per mitjà 

del Cos d’Agents Rurals.
Qualsevol altra competència del Departament d’Interior que no estigui atribuïda 

a cap altra comissió.
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Comissió de Drets Socials (CDS)
Àmbits
Serveis, prestacions i protecció socials.
Joventut.
Gent gran.
Famílies
Infància i adolescència.
Acolliment i adopcions.
Persones amb discapacitat i dependències.
Equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials.
Inclusió social de les persones amb discapacitat i polítiques de dependència.
Acció comunitària.
Xarxa d’equipaments cívics i socials.
Sensibilització cívica i social, i suport a les entitats i el voluntariat.
Qualsevol altra competència del Departament de Drets Socials que no estigui 

atribuïda a cap altra comissió.

Comissió de Cultura (CC)
Àmbits
Promoció, cooperació i difusió cultural.
Patrimoni cultural, arxius i museus.
Indústries culturals.
Cultura tradicional i popular catalana.
Equipaments culturals.
Promoció i foment de la llengua catalana.
Qualsevol altra competència del Departament de Cultura que no estigui atribuï-

da a cap altra comissió.

Comissió de Justícia (CJ)
Àmbits
Administració de justícia.
Serveis penitenciaris, reinserció i justícia juvenil.
Dret civil de Catalunya.
Associacions, fundacions, col·legis professionals i acadèmies.
Notaris i registradors.
Mitjans alternatius de resolució de conflictes.
Afers religiosos.
Memòria democràtica.
Qualsevol altra competència del Departament de Justícia que no estigui atribuïda 

a cap altra comissió.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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Resolució 11/XIII del Parlament de Catalunya, per la qual es retira  
la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23  
de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia  
i l’ajuda al suïcidi
270-00001/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 7, 02.06.2021, DSPC-P 8

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de juny de 2021, ha debatut la pro-
posta feta per la Mesa i per la Junta de Portaveus en les sessions de l’1 de juny de 
2021, de retirar la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 
de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi, 
presentada a la Mesa del Congrés dels Diputats.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 207.3 del Reglament, ha adop-
tat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya retira la Proposició de llei de reforma de la Llei orgà-

nica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia 
i l’ajuda al suïcidi, presentada a la Mesa del Congrés dels Diputats.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a garantir el dret  
a l’habitatge
30000001/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 02.06.2021, DSPC-P 8.

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
30000002/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 03.06.2021, DSPC-P 9.

Interpel·lació al Govern sobre la situació de l’educació infantil
30000003/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 03.06.2021, DSPC-P 9.
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Interpel·lació al Govern sobre l’assoliment dels objectius de transició 
energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic
30000004/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 03.06.2021, DSPC-P 9.

Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica
30000005/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 03.06.2021, DSPC-P 9.

Interpel·lació al Govern sobre les línies estratègiques  
del departament competent en matèria d’igualtat
30000006/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 03.06.2021, DSPC-P 9.

Interpel·lació al Govern sobre la política per a posar fi a l’ocupació 
il·legal d’habitatges
30000007/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 03.06.2021, DSPC-P 9.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge
30000008/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7, tinguda el 03.06.2021, DSPC-P 9.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes  
de la Sindicatura de Comptes

Memòria i compte de la Sindicatura de Comptes corresponents  
al 2020
256-00002/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 44)

On hi diu
«Sol·licitud: GP JxCat (reg. 2971).
»Pròrroga: 5 dies hàbils (del 07.06.2021 a l’11.06.2021).
»Finiment del termini: 14.06.2021; 10:30 h.»

hi ha de dir
«Sol·licitud: GP JxCat (reg. 2971).
»Pròrroga: 8 dies hàbils (del 14.06.2021 al 23.06.2021).
»Finiment del termini: 25.06.2021; 10:30 h.»

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ  

DE LA MEMÒRIA

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 3195).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.06.2021 al 30.06.2021).
Finiment del termini: 01.07.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ  

DE LA MEMÒRIA

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 3312).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’1.07.2021 al 02.07.2021).
Finiment del termini: 05.07.2021; 10:30 h.

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a retirar la Proposició de llei de reforma de  
la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal,  
de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
270-00001/13

ACORD DE PROPOSTA DE RETIRADA

Acord: Junta de Portaveus, 01.06.2021.
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions  
i grups de treball

Proposta de resolució de creació de comissions parlamentàries
252-00001/13

PROPOSTA AL PLE

Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 01.06.2021

Comissions legislatives (article 60.1 RPC)

Comissió d’Afers Institucionals (CAI)
Àmbits
Mitjans de comunicació, serveis audiovisuals de la Generalitat i d’àmbit local  

i serveis de comunicació.
Desplegament de l’autogovern.
Polítiques esportives.
Cooperació amb l’Administració local.
Relacions institucionals.
Administracions públiques i sector públic.
Administració electrònica, formació del personal al servei de les administra-

cions públiques i funció pública.
Qualsevol altra competència del Departament de la Presidència que no estigui 

atribuïda a cap altra comissió.

Comissió de Polítiques Digitals i Territori (CPDT)
Àmbits
Telecomunicacions i societat digital.
Polítiques de ciberseguretat i de serveis d’identificació electrònica, i polítiques 

d’identitat i confiança digitals.
Polítiques d’innovació del sector de les tecnologies digitals avançades referents a 

les ciutats intel·ligents, les dades massives i les tecnologies del mòbil.
Política i planificació territorials i urbanisme.
Polítiques de sòl.
Habitatge, i promoció i gestió del patrimoni públic d’habitatge, incloses les polí-

tiques de sòl residencial associades.
Ordenació de l’edificació i control de qualitat del procés i dels productes d’edi-

ficació.
Polítiques de rehabilitació d’habitatges en barris i nuclis històrics.
Obres públiques i infraestructures.
Carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports.
Mobilitat i transport.
Polítiques de muntanya i litoral.
Atenció ciutadana, informació de serveis, programes de l’Administració i coor-

dinació i direcció dels sistemes d’informació.
Delegacions territorials de la Generalitat.
Qualsevol altra competència del Departament de la Vicepresidència i de Políti-

ques Digitals i Territori que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió d’Empresa i Treball (CET)
Àmbits
Comerç interior i artesania.
Consum.
Turisme.
Indústria, seguretat industrial i mines.
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Innovació.
Internacionalització de l’empresa catalana.
Emprenedoria.
Relacions laborals i inspecció de treball.
Polítiques d’ocupació i intermediació laboral.
Qualificació professional en l’àmbit de les competències assignades al Departa-

ment d’Empresa i Treball.
Economia social, tercer sector, cooperatives i autoempresa.
Qualsevol altra competència del Departament d’Empresa i Treball que no estigui 

atribuïda a cap altra comissió.

Comissió d’Economia i Hisenda (CEH)
Àmbits
Política econòmica.
Entitats de crèdit.
Mercat de valors.
Deute públic i tutela financera dels ens locals.
Promoció i defensa de la competència.
Programes de transferència de fons de la Unió Europea, amb excepció dels de 

caràcter agrari, ramader, pesquer o de desenvolupament rural.
Sector assegurador.
Finances públiques, pressupostos i eficiència de la despesa.
Control economicofinancer i de la comptabilitat.
Criteris procedimentals, direcció i control dels ajuts i subvencions.
Supervisió econòmica i pressupostària del sector públic adscrit a la Generalitat.
Gestió de les despeses de personal.
Patrimoni de la Generalitat.
Gestió dels tributs.
Joc i apostes.
Licitació de les infraestructures.
Contractació pública.
Difusió de l’activitat del Govern i gestió i comunicació corporativa i institucional 

de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
Qualsevol altra competència del Departament d’Economia i Hisenda que no es-

tigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió d’Igualtat i Feminismes (CIF)
Àmbits
Polítiques d’igualtat, accessibilitat, igualtat efectiva en el treball i garanties de 

drets i no-discriminació.
Política de gais, lesbianes, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
Polítiques de dones.
Foment i defensa dels drets humans, polítics i civils.
Política d’immigració, refugi i suport a la migració catalana.
Polítiques de gestió del temps.
Qualsevol altra competència del Departament d’Igualtat i Feminismes que no 

estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació (CAETC)
Àmbits
Coordinació de l’acció exterior.
Relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió 

Europea.
Cooperació al desenvolupament.
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Foment de la pau.
Polítiques de transparència i govern obert.
Processos electorals.
Regulació i supervisió dels grups d’interès.
Qualsevol altra competència del Departament d’Acció Exterior i Transparència 

que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió d’Educació (CE)
Àmbits
Política educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari.
Ordenació curricular i innovació del sistema educatiu.
Avaluació del rendiment escolar i establiment de mesures correctores.
Direcció i avaluació dels centres públics del sistema educatiu.
Supervisió i relació amb els centres privats concertats.
Planificació de l’oferta educativa de llocs escolars.
Direcció del professorat i personal al servei dels centres públics.
Formació i qualificació professionals, en l’àmbit de les competències assignades 

al Departament d’Educació.
Qualsevol altra competència del Departament d’Educació que no estigui atribuï-

da a cap altra comissió.

Comissió de Recerca i Universitats (CRU)
Àmbits
Universitats.
Qualitat del sistema universitari.
Beques que no siguin competència del Departament d’Educació.
Foment de la recerca, inclosa la recerca en l’àmbit de la salut.
Qualsevol altra competència del Departament de Recerca i Universitats que no 

estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió d’Acció Climàtica (CAC)
Àmbits
Planificació i qualitat ambiental, i polítiques davant el canvi climàtic.
Aigua.
Residus.
Serveis meteorològics.
Energia i impuls de les energies renovables.
Medi natural i biodiversitat.
Qualsevol altra competència del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació  

i Agenda Rural que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
(CARPA)

Àmbits
Polítiques d’agricultura.
Polítiques de ramaderia.
Polítiques de pesca i afers marítims.
Activitats cinegètiques i pesca fluvial.
Desenvolupament del món rural.
Gestió dels programes de transferència de fons de la Unió Europea de caràcter 

agrari, ramader, pesquer o de desenvolupament rural.
Gestió forestal.
Indústria agroalimentària i polítiques d’alimentació.
Qualsevol altra competència del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació  

i Agenda Rural que no estigui atribuïda a cap altra comissió.
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Comissió de Salut (CS)
Àmbits
Política sanitària.
Servei Català de la Salut.
Institut Català de la Salut.
Equipaments sociosanitaris, inclosos els de la xarxa de serveis socials.
Qualsevol altra competència del Departament de Salut que no estigui atribuïda 

a cap altra comissió.

Comissió d’Interior (CI)
Àmbits
Seguretat ciutadana.
Trànsit.
Emergències i protecció civil.
Prevenció, extinció d’incendis i salvament.
Espectacles públics i activitats recreatives.
Gestió del medi, i protecció i prevenció integrals amb relació al medi, per mitjà 

del Cos d’Agents Rurals.
Qualsevol altra competència del Departament d’Interior que no estigui atribuïda 

a cap altra comissió.

Comissió de Drets Socials (CDS)
Àmbits
Serveis, prestacions i protecció socials.
Joventut.
Gent gran.
Famílies
Infància i adolescència.
Acolliment i adopcions.
Persones amb discapacitat i dependències.
Equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials.
Inclusió social de les persones amb discapacitat i polítiques de dependència.
Acció comunitària.
Xarxa d’equipaments cívics i socials.
Sensibilització cívica i social, i suport a les entitats i el voluntariat.
Qualsevol altra competència del Departament de Drets Socials que no estigui 

atribuïda a cap altra comissió.

Comissió de Cultura (CC)
Àmbits
Promoció, cooperació i difusió cultural.
Patrimoni cultural, arxius i museus.
Indústries culturals.
Cultura tradicional i popular catalana.
Equipaments culturals.
Promoció i foment de la llengua catalana.
Qualsevol altra competència del Departament de Cultura que no estigui atribuï-

da a cap altra comissió.

Comissió de Justícia (CJ)
Àmbits
Administració de justícia.
Serveis penitenciaris, reinserció i justícia juvenil.
Dret civil de Catalunya.
Associacions, fundacions, col·legis professionals i acadèmies.
Notaris i registradors.
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Mitjans alternatius de resolució de conflictes.
Afers religiosos.
Memòria democràtica.
Qualsevol altra competència del Departament de Justícia que no estigui atribuïda 

a cap altra comissió.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi  
sobre el desplegament d’un sistema educatiu inclusiu a Catalunya
252-00005/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 3611).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.06.2021; 10:30 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Aforament de les sales de comissions i de reunions
395-00057/13

ACORD

Mesa del Parlament, 01.06.2021

La Mesa del Parlament, per tal de procedir a l’adaptació continuada dels espais 
de l’edifici del Palau del Parlament als nous aforaments permesos, d’acord amb el 
que estableix la Resolució SLT/1587/2021, del 21 de maig, per la qual es prorroguen 
i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la Covid-19 al territori de Catalunya, i altra normativa 
concordant, acorda l’adopció de les mesures següents: 

1. Aforament màxim de les sales: 
– Sala de Grups 48 persones (més 5 a la presidència)

– Sala 10 36 persones (més 4 a la presidència)

– Sala 1  24 persones (més 5 a la presidència)

– Sala 2  20 persones

– Sala 4  20 persones

– Sala 8   6 persones (més 1 a la taula annexa)

– Sala 9   6 persones (més 8 a la sala d’estar)

– Sala 11 14 persones 

A les sales 1, 2 i 4, els aforaments es poden augmentar amb tres persones més 
assegudes al perímetre.

A la sala 10, l’aforament es pot augmentar amb nou persones més, ja que n’hi cap 
una més per filera, amb el benentès que la comoditat serà menor.

2. Mesures relacionades amb els acompanyants i l’assistència de públic
a) Pel que fa als membres del Govern, alts càrrecs estatutaris i compareixents, 

s’autoritza que puguin anar acompanyats, tenint en compte les limitacions d’afora-
ment a què fa referència aquest acord.

b) Pel que fa al públic, es mantenen, de moment, les directrius aprovades fins 
ara, en espera que una nova aprovació de mesures de protecció davant la pandèmia 
permeti la presència de públic a les sales.

3. Aquestes mesures són vigents des de la data d’adopció d’aquest acord i fins al 
30 de juny de 2021, data en què s’han de revisar d’acord amb les mesures que hagi 
adoptat el Procicat.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs  

i Castanyer
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Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya amb 
motiu del Dia Mundial contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia
401-00005/13

ACORD DE LA JUNTA

01.06.2021

El 17 maig se celebrà el Dia Mundial contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bi-
fòbia, una data que convoca totes les persones a manifestar que cal continuar tre-
ballant per garantir la dignitat, la llibertat i l’exercici dels drets fonamentals de les 
persones lesbianes, gais, transgènere, bisexuals i intersexuals (LGTBI+).

En l’actualitat, es continua treballant en l’àmbit legislatiu, de la qual cosa és una 
mostra la previsió que l’Agenda 2030 inclogui normes i impulsi lleis per a seguir 
avançant en la no-discriminació i la igualtat real.

Tot i aquests avenços, el context actual posa de manifest la necessitat de con-
tinuar desenvolupant polítiques públiques LGTBI+. Malauradament, es continuen 
produint casos d’exclusió familiar i d’assetjament en les xarxes socials o en els 
nuclis socials per motius d’identitat sexual o expressió de gènere, i també casos 
d’agressions i violència contra el col·lectiu LGTBI+.

Les dades del 2021 que ofereix l’Observatori contra l’Homofòbia han de fer re-
flexionar la societat i plantejar-se cap a quin model es vol avançar. No és accepta-
ble que enguany hi hagi hagut 74 incidències per LGBTI-fòbia (més de 850 des del 
2004).

El Parlament de Catalunya vol mostrar tot el suport i reconeixement a les per-
sones que han viscut situacions de menyspreu, discriminació o violència per raó de 
llur orientació sexual o identitat de gènere. Així mateix, condemna de forma enèrgi-
ca i absoluta totes les agressions que s’han produït, especialment les brutals agres-
sions del darrer cap de setmana de maig. Són incidents i situacions intolerables, que 
no tenen cap mena de cabuda en la societat i que reclamen el rebuig frontal de tota 
la societat i de les institucions.

El Parlament de Catalunya encoratja tota la societat catalana i les administra-
cions públiques del país a treballar conscientment en l’erradicació de l’LGTBI-fòbia 
i de tota discriminació per raó de gènere i orientació sexual.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021
GP PSC-Units; GP ERC; GP JxCat; GP CUP-NCG; GP ECP; GP Cs; G Mixt

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament 
per a donar compte de l’estructura i la composició del Govern
350-00004/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 del Ple del Parlament, tinguda el 02.06.2021, 
DSPC-P 8.
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