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2. Reprendre el caràcter anual de la publicació del Baròmetre de la Innova-ció a 
Catalunya i prendre les mesures necessàries per evitar demores innecessàries en la 
seva publicació tal i com succeeix en l’actualitat, en què l’últim baròmetre disponi-
ble data del 2019.

Palau del Parlament, 31 de març de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2022, de la Fundació 
Institut de Recerca en Energia de Catalunya, corresponent a 
l’exercici del 2019
256-00021/13

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 45577 / Admissió a tràmit i tramesa a la CSC: Mesa del Parlament, 05.04.2022

L’Informe de fiscalització 5/2022, de la Fundació Institut de Recerca en Energia 
de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2019 pot ésser consultat a l’Arxiu del Par-
lament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 12.04.2022 al 27.04.2022).
Finiment del termini: 28.04.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2022.

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
la pederàstia a l’Església
252-00017/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44971; 44979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.04.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 44971)

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

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 63.2 i 167.3 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Proposta de resolució de creació d’una 
comissió d’investigació sobre la pederàstia a l’Església (tram. 252-00017/13).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’objectiu de la Comissió

Esclarir l’abast de la pederàstia dins l’Església catòlica, així com en l’escolar, 
l’esportiu i de lleure, i qualsevol altre àmbit, per conèixer tota la veritat, depurar-ne 
les responsabilitats i obrir un procés de reparació a totes les víctimes de les violèn-
cies sexuals. Víctimes que han de saber que l’Estat de Dret i les institucions estan 
al seu costat per acabar amb la impunitat de delictes perpetrats contra la infància.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’àmbit d’actuació

La comissió d’investigació, amb la participació d’expertes i experts en la matè-
ria, desenvolupa les seves accions en l’anàlisi i la investigació de les violències se-
xuals, perpetrades contra infants i joves en l’àmbit de l’Església catòlica, així com en 
l’escolar, l’esportiu i de lleure, i qualsevol altre àmbit. Fer un abordatge de les cau-
ses i conseqüències, analitzar les dades disponibles, valorar les mesures adoptades, 
avaluar la intervenció de les administracions públiques, avaluar les mesures per a la 
prevenció i protecció de les agressions sexuals en menors i el grau de compliment 
d’aquestes i proposar recomanacions, així com, proposar recomanacions en els àm-
bits de les polítiques públiques i del marc jurídic.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació del contingut bàsic del pla de treball

El Pla de treball de la comissió d’investigació desenvoluparà els següents eixos:
a. Compareixences de persones expertes en els àmbits d’actuació descrits i res-

ponsables institucionals que contribueixin a esclarir l’objecte de la investigació.
b. Estudi dels casos de violència sexual contra menors denunciats i de l’abast 

del fenomen de la pederàstia a l’Església, així com en l’àmbit escolar, l’esportiu i de 
lleure, i qualsevol altre.

c. Anàlisis sobre les actuacions realitzades pels responsables de les institucions 
educatives, eclesiàstiques, i de qualsevol altre àmbit, davant els casos de pederàstia, 
i l’abast de la impunitat.

d. Anàlisi i avaluació de les actuacions dels poders públics davant de casos i de 
les eines de prevenció i protecció de les violències sexuals contra els infants i joves 
menors d’edat i sobre les responsabilitats dels Governs i dels gestors dels centres o 
serveis en el tractament de casos apareguts els últims anys.

e. Estudi del marc jurídic internacional i de les actuacions realitzades contra la 
pederàstia de l’Església, així com en qualsevol altre àmbit.

f. Elaboració de recomanacions i conclusions per la prevenció i contra la impu-
nitat dels delictes contra la infància.

g. Incorporació de la perspectiva de gènere en l’estudi dels casos de violència 
sexual contra menors en les congregacions catòliques, així com en l’àmbit escolar, 
l’esportiu i de lleure, i qualsevol altre.

h. Incorporació d’experts amb l’objectiu d’elaborar una resposta més adequada 
tant en el procediment de reparació com en el de prevenció d’abusos sexuals en l’Es-
glésia, així com en qualsevol altre àmbit.

Un cop formalitzada la constitució de la comissió, d’acord amb el que estableix 
l’article 67.4 del Reglament del Parlament, la comissió, en base al contingut bàsic 
del pla de treball fet pels proponents, ha d’elaborar i aprovar un pla de treball que 
determini i concreti els diversos aspectes de la investigació.

Palau del Parlament, 29 de març de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 44979)

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 articles 63.2 i 167.3 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la pederàs-
tia a l’Església (tram. 252-00017/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició i supressió a l’objectiu de la comissió 

Esclarir l’abast de la pederàstia dins l’Església catòlica, l’àmbit escolar, l’àmbit 
esportiu, l’àmbit del lleure i l’àmbit familiar, per conèixer tota la veritat, depurar-ne 
les responsabilitats i obrir un procés de reparació a totes les víctimes de les violèn-
cies sexuals, perpetrades pels membres de l’Església a Catalunya. Víctimes que han 
de saber que l’Estat de Dret i les institucions estan al seu costat per acabar amb la 
impunitat de delictes perpetrats contra la infància.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició i supressió a l’àmbit d’actuació

La comissió d’investigació desenvolupa les seves accions en l’anàlisi i la inves-
tigació de les violències sexuals, perpetrades contra infants i joves dins dels àmbits 
de l’Església catòlica, escolar, esportiu, del lleure i familiar. i esclarir les actuacions 
de les seves institucions davant els casos de pederàstia, especialment, les dels àm-
bits educatius o de lleure. Fer un abordatge de les causes i conseqüències, analitzar 
les dades disponibles, valorar les mesures adoptades, avaluar la intervenció de les 
administracions públiques, avaluar les mesures per a la prevenció i protecció de les 
agressions sexuals en menors i el grau de compliment d’aquestes i proposar reco-
manacions, així com a proposar recomanacions en els àmbits de les polítiques pú-
bliques i del marc jurídic.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de part del contingut bàsic del pla de treball

a. El grup parlamentari designarà un/a professional de l’àmbit objecte d’investi-
gació que, voluntàriament, es comprometi a participar, analitzar i redactar les con-
clusions un cop fineixin els treballs de la comissió d’investigació.

b. Compareixences de persones expertes en els àmbits d’actuació descrits i res-
ponsables institucionals que contribueixin a esclarir l’objecte de la investigació.

c. Estudi dels casos de violència sexual contra menors denunciats i de l’abast del 
fenomen de la pederàstia a l’Església, així com d’aquells produïts en l’àmbit escolar, 
l’àmbit esportiu, l’àmbit del lleure i l’àmbit familiar.

d. Anàlisis sobre les actuacions realitzades pels responsables de les institucions 
educatives o eclesiàstiques, esportives i de lleure davant els casos de pederàstia i 
l’abast de la impunitat.

e. Anàlisi i avaluació de les actuacions dels poders públics davant de casos i de 
les eines de prevenció i protecció de les violències sexuals contra els infants i joves 
menors d’edat i sobre les responsabilitats dels Governs i dels gestors dels centres o 
serveis en el tractament de casos apareguts els últims anys.

f. Estudi del marc jurídic internacional i de les actuacions realitzades contra la 
pederàstia de l’Església, a l’àmbit escolar, l’àmbit esportiu, l’àmbit del lleure i l’àm-
bit familiar.

g. Elaboració de recomanacions i conclusions per la prevenció i contra la impu-
nitat dels delictes contra la infància.
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h. Incorporació de la perspectiva de gènere en l’estudi dels casos de violència 
sexual contra menors en les congregacions catòliques, i en tots els àmbits objectes 
d’investigació.

Un cop formalitzada la constitució de la comissió, d’acord amb el que estableix 
l’article 67.4 del Reglament del Parlament, la comissió, en base al contingut bàsic 
del pla de treball fet pels proponents, ha d’elaborar i aprovar un pla de treball que 
determini i concreti els diversos aspectes de la investigació.

Palau del Parlament, 29 de març de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
deslocalització d’empreses de les comarques de Lleida
302-00121/13

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 47295 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.04.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA (REG. 47295)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la deslocalització d’empreses de les comarques de 
Lleida (tram. 302-00121/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 14

14. En el marc de la legislació de territori, revisar i actualitzar les normatives ur-
banístiques i administratives actuals per tal de facilitar el desenvolupament econò-
mic de les comarques rurals de Catalunya. Al mateix temps, afavorir que les noves 
lleis, decrets i taxes que s’aprovin no vagin en detriment del progrés i l’ocupació de 
les zones menys poblades.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus


