
PLE 
Parlament de Catalunya 
 

Sessió 41. Dimarts, 22 de novembre de 2022. XIV legislatura 

DOSSIER 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el dia 23 de novembre, 
a les 9.00h). 

2. Proposició de llei d'implantació del programa trilingüe d'alternança de 
llengües i del programa de capacitació intensiva en llengua anglesa per a 
docents. Tram. 202-00043/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de 
totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 314, 16). 

3. Proposició de llei de modificació de l'article 8 de la Llei 5/2020, del 29 
d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 
creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambi-
ent, amb relació al fons de transició nuclear i la creació de l'òrgan de govern. 
Tram. 202-00051/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. De-
bat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única da-
vant el Ple (text presentat: BOPC 425, 11). 

4. Proposta de resolució sobre l'exercici del dret de petició davant el Parla-
ment Europeu amb relació al ciberespionatge polític per mitjà del programari 
Pegasus. Tram. 250-00875/13. Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candida-
tura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i Grup Parlamentari d'En 
Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 433, 16). 

5. Procediment per a designar tres membres del Comitè d'Experts sobre el 
Canvi Climàtic. Tram. 284-00007/12. Junta de Portaveus. Designació. 

6. Interpel·lació al Govern sobre energia, biodiversitat i canvi climàtic. Tram. 
300-00251/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar. Substanciació. 

7. Interpel·lació al Govern sobre el grau de compliment de la Llei 16/2017, 
del canvi climàtic. Tram. 300-00247/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Substanciació. 

8. Interpel·lació al Govern sobre el balanç de les polítiques de lluita contra la 
corrupció. Tram. 300-00245/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanci-
ació. 

9. Interpel·lació al Govern sobre els privilegis dels polítics separatistes. Tram. 
300-00252/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació. 

10. Interpel·lació al Govern sobre la situació del mercat laboral. Tram. 300-
00249/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 
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11. Interpel·lació al Govern sobre el Servei d'Educació de Catalunya. Tram. 
300-00250/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

12. Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 17/2020, de 
modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista. Tram. 300-00244/13. Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Subs-
tanciació. 

13. Interpel·lació al Govern sobre l'abordatge de les violències sexuals. Tram. 
300-00246/13. Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

14. Interpel·lació al Govern sobre l'accessibilitat al sistema públic de salut. 
Tram. 300-00248/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Substanciació. 

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la publicitat institu-
cional. Tram. 302-00207/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-
ció. 

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats del 
conseller de Salut. Tram. 302-00208/13. Grup Parlamentari d'En Comú Po-
dem. Debat i votació. 

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de 
l'economia de l'hidrogen verd. Tram. 302-00209/13. Grup Parlamentari d'Es-
querra Republicana. Debat i votació. 

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el planejament ur-
banístic al Camp de Tarragona. Tram. 302-00211/13. Grup Parlamentari de 
la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació. 

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a 
combatre la violència masclista. Tram. 302-00212/13. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació. 

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió del Depar-
tament d'Interior. Tram. 302-00213/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació. 

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures previs-
tes per a reduir o suprimir l'impost sobre la renda de les persones físiques i 
l'impost sobre successions i donacions. Tram. 302-00210/13. Grup Parla-
mentari de VOX en Cataluña. Debat i votació. 

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ús social del català. 
Tram. 302-00214/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i 
votació. 

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sobirania energè-
tica i les seves conseqüències socioeconòmiques. Tram. 302-00215/13. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació. 
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Punt 1 | Substanciació 

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple 

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2022, A LES 9.00H 

Preguntes al Govern 

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estat del projec-
te Hard Rock a Tarragona. Tram. 310-00398/13. Alícia Romero Llano, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a 
afrontar l'increment dels preus de l'energia. Tram. 310-00399/13. Alícia Ro-
mero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substan-
ciació. 

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats en 
matèria de turisme. Tram. 310-00400/13. Alícia Romero Llano, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment dels 
compromisos adquirits en matèria de salut. Tram. 310-00408/13. Joan Garriga 
Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació. 

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques per 
a erradicar la violència contra les dones. Tram. 310-00405/13. Mònica Sales 
de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el criteri amb 
relació a l'organització dels actes a les diverses delegacions a l'exterior. 
Tram. 310-00406/13. Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Substanciació. 

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques al 
Pirineu. Tram. 310-00407/13. Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impuls de les 
polítiques de mobilitat sostenible. Tram. 310-00396/13. Marc Parés Franzi, 
del Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Substanciació. 

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política indus-
trial. Tram. 310-00402/13. Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 
d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els atacs bèl·lics 
al Kurdistan. Tram. 310-00403/13. Marta Vilalta i Torres, del Grup Parla-
mentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la tasca del Cos 
de Mossos d'Esquadra a Barcelona. Tram. 310-00404/13. Marta Vilalta i 
Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la despesa sani-
tària. Tram. 310-00395/13. Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació. 

13. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació al 
sistema de salut. Tram. 310-00401/13. Eulàlia Reguant i Cura, del Grup 
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Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Gua-
nyar. Substanciació. 

14. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les modificaci-
ons legislatives en matèria de dret civil. Tram. 310-00394/13. Alejandro 
Fernández Álvarez, del Grup Mixt. Substanciació. 

Preguntes al president de la Generalitat 

15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00225/13. Alejandro Fernández Álva-
rez, del Grup Mixt. Substanciació. 

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00226/13. Carlos Carrizosa Torres, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

17. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00228/13. Jéssica Albiach Satorres, del 
Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Substanciació. 

18. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00231/13. Eulàlia Reguant i Cura, del 
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per 
Guanyar. Substanciació. 

19. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00229/13. Ignacio Garriga Vaz de Con-
cicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació. 

20. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments de l'actualitat política. Tram. 317-00233/13. 
Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Subs-
tanciació. 

21. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments de l'actualitat política. Tram. 317-00232/13. 
Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Subs-
tanciació. 

22. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00230/13. Alícia Romero Llano, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

 

 
  



Dossier Ple 41 
22 de novembre de 2022 

5 

 

Punt 2 | Debat de totalitat 

Proposició de llei d'implantació del programa trilingüe d'al-
ternança de llengües i del programa de capacitació intensiva 
en llengua anglesa per a docents 

202-00043/13 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 55311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2022 

A la Mesa del Parlamento 

Carlos Carrizosa Torres, presidente, Ignacio Martín Blanco, portavoz del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artícu-
lo 111.b del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición 
de ley:  

Proposición de ley de implantación del Programa Trilingüe de 
Alternancia de Lenguas y del Programa de Capacitación In-
tensiva en Lengua Inglesa para Docentes 

Exposición de motivos 

I 

La incuestionable realidad de bilingüismo cotidiano generalizado que se vive 
en Cataluña no halla reflejo en el sistema educativo catalán desde que el 
integrismo se adueñó del Departamento de Enseñanza (hoy, de Educación) a 
mediados de los años ochenta. Fue entonces cuando el Departamento impuso 
a la comunidad educativa catalana una versión autóctona, incluso más endu-
recida, del programa de inmersión lingüística forzosa en francés que las au-
toridades de Quebec habían impuesto a sus escolares francófonos, anglófo-
nos y de otras lenguas maternas desde mediados de los años sesenta. 

El programa de inmersión lingüística forzosa en catalán no respetaba la Ley 
de Normalización Lingüística de 1983, que había sido aprobada por unani-
midad en la primera legislatura tras el restablecimiento de la democracia; 
aquel consenso fue la prueba inequívoca de la convicción compartida por 
toda la sociedad catalana de entonces, también de su porción castellano-
hablante, de que el catalán tenía que abandonar la marginación a la que lo 
había sometido el franquismo y convertirse en una lengua escolar. En reali-
dad, se trataba de un incumplimiento flagrante de su artículo 14, subpuntos 2 
y 5, que establecían que:  

14.2. Els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en llur llengua 
habitual, ja sigui aquesta el català o el castellà. L'Administració ha de ga-
rantir aquest dret i posar els mitjans necessaris per fer-lo efectiu. Els pares 
o els tutors poden exercir-lo en nom de llurs fills instant que s'apliqui. 

14.5. L'Administració ha de prendre les mesures convenients perquè: a) els 
alumnes no siguin separats en centres diferents per raó de llengua; b) la 
llengua catalana sigui emprada progressivament a mesura que tots els 
alumnes la vagin dominant. 
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Pero este hecho no arredró al Departamento de Enseñanza, que aplicó un 
viejo principio del autoritarismo decimonónico que proclamaba cínicamente 
«tened vosotros la ley, dadme a mí el reglamento». Ésta fue la técnica, si es 
que merece tal nombre, que empleó el Departamento, que consistió en dejar 
intacta la ley, apelando insistentemente a su carácter consensuado, y al mis-
mo tiempo pervertir sistemáticamente su esencia y su letra por la vía de los 
decretos que la desarrollaban, que a su vez modelaban una puesta en práctica 
del programa de inmersión lingüística forzosa en catalán que nada tenía que 
ver con el espíritu de equilibrio que había presidido la adopción de la Ley de 
Normalización Lingüística. 

Así fue como se expulsó del sistema educativo catalán a la lengua castellana, 
lengua oficial en Cataluña y en toda España y materna de una mayoría de 
catalanes, y se la redujo de facto a la categoría de asignatura de lengua ex-
tranjera; así se depuró a los docentes que no quisieron o no fueron capaces 
de adaptarse a las exigencias que les imponía el programa de inmersión for-
zosa en catalán; y así se levantó un muro administrativo de silencio e incom-
prensión, cuando no de hostilidad, para todos los padres, madres y alumnos 
que legítimamente mostraron su sorpresa y extrañeza por el hecho de que no 
se respetasen los derechos que les reconocía la Ley de Normalización Lin-
güística. 

Lo más increíble de todo aquello, observado a más de treinta y cinco años 
vista, es que en aquel momento absolutamente nadie, ni el Gobierno de Es-
paña, ni las dos grandes fuerzas políticas del bipartidismo en el Congreso de 
los Diputados, ni el grupo parlamentario socialista o popular en el Parlamen-
to de Cataluña, ni el Defensor del Pueblo, ni el Síndic de Greuges, fue capaz 
de objetar lo más mínimo a un atropello de semejante magnitud, por el 
enorme número de personas sobre el que se proyectaba, y por el hecho de 
que afectaba a un elemento troncal de un derecho fundamental como es el de 
la educación. Lo anterior resulta tanto más chocante cuanto que las leyes de 
normalización lingüística que fueron aprobadas en otras Comunidades Autó-
nomas en las que existían lenguas cooficiales (Galicia, País Vasco, Navarra, 
Comunidad Valenciana e Islas Baleares), y su plasmación en las normativas 
aplicables a la educación, garantizaron una presencia mucho más amplia 
para la lengua castellana, bien dando la potestad a los padres de los alumnos 
de escoger itinerarios educativos en que dicho idioma era el vehicular de casi 
todas las materias, bien por la vía de reservarle un porcentaje apreciable de 
las horas lectivas cuando no se daba tal posibilidad. 

Su silencio cómplice hizo posible que aquel abuso manifiesto se consolidara 
en los siguientes años, por la vía de los hechos y también por la vía legislati-
va, al ser recogida, y elevada a la categoría de elemento sacro, la dicción más 
extremada del programa de inmersión lingüística forzosa en catalán en la 
Ley de Política Lingüística de 1998, el Estatuto de Autonomía de 2006 y la 
Ley catalana de Educación de 2009. 

II 

Mientras todo esto ocurría, en el Valle de Arán la presencia del aranés propi-
ciaba una excepción para el sistema de inmersión lingüística forzosa en cata-
lán, ya que hacía imposible la aplicación mecánica y ritual de la preeminen-
cia automática del catalán como supuesta «lengua propia» de todos los 
catalanes. En pura lógica del sistema lingüístico que los integristas habían 
implantado en el resto de Cataluña, el aranés, como «lengua propia» del 



Dossier Ple 41 
22 de novembre de 2022 

7 

 

Valle de Arán, y por extensión supuestamente de todos los araneses, tendría 
que haber sido la única lengua vehicular de la enseñanza en los  centros edu-
cativos araneses, con el castellano y el catalán reducidos de facto a la catego-
ría de asignatura de lengua extranjera. Sin embargo, no fue así, porque para-
dójicamente el mismo Departamento de Enseñanza optó allí por un modelo 
particular y específico, en el que se daba una especial atención al idioma 
aranés, pero sin expulsar ni al castellano ni al catalán del carácter de lengua 
vehicular de las asignaturas no lingüísticas. En definitiva, un programa de 
alternancia de las lenguas cooficiales, que también se abrió a la enseñanza de 
dos lenguas extranjeras: la francesa, con la que tanta relación tienen los ara-
neses por su inmediata continuidad territorial con el país vecino, y la inglesa. 
Este programa de alternancia de lenguas fue respaldado, y profundizado, por 
el Conselh Generau de Aran desde su constitución en 1991. 

A modo de ejemplo, el proyecto lingüístico de la ZER Val d'Aran tiene en la 
portada de su proyecto lingüístico un lema merecedor de reconocimiento por 
su ambición y su sentido de la realidad: «Mos cau parlar EN aranés, cata-
lan, castelhan, francés, anglés» [la mayúscula es nuestra]. Su punto 3.1.5. 
regula el uso del catalán y el castellano en las áreas no lingüísticas del sigui-
ente modo:  

«La ZER planifica e imparte bloques de contenidos curriculares de áreas no 
lingüísticas en castellano y catalán. En la programación de esta opción se 
emplea la metodología propia del área y se incluye apoyo lingüístico para 
facilitar el cumplimiento del aprendizaje de los contenidos. Se trabajan dife-
rentes áreas curriculares en lengua oral castellana y catalana, por tanto, la 
lengua de comunicación entre el docente y los escolares es en castellano o 
en catalán según como está definido en el Plan Anual del Centro. 

Esta distribución se ha acordado entre todos los centros de educación pri-
maria del Valle de Arán con el acuerdo de la Inspección.»  

Por creer que el modelo lingüístico que ha aplicado el Valle de Arán ha mos-
trado un loable sentido de equilibrio y de verdadero respeto por la diversidad 
lingüística de sus habitantes, no consideramos necesario modificar las leyes 
que regulan el régimen de la lengua aranesa. 

III 

En suma, el Departamento de Enseñanza ha impuesto a la comunidad educa-
tiva catalana, en toda Cataluña excepto en el Valle de Arán, la versión más 
drástica y despiadada de una metodología que, en su origen, fue ideada para 
el aprendizaje de lenguas extranjeras, y que ha tenido como consecuencia la 
casi completa marginación de la lengua castellana en el sistema educativo 
catalán. El castellano se imparte como materia lingüística durante dos horas 
por semana, del total de veinticinco que se dan en Educación Infantil o en 
Educación Primaria, y de las treinta de la Educación Secundaria; menos 
incluso de lo que marca la materia de castellano, que es de tres horas, ya que 
el módulo de estructuras lingüísticas comunes se imparte en catalán. En por-
centaje, las horas que recibe un alumno en castellano a lo largo de los quince 
cursos que van de P-3 a segundo de Bachillerato es de un ridículo 8,9%, por 
debajo del inglés, que alcanza un 11,1%; en catalán se imparte el 80% res-
tante. 

La triste conclusión a la que se llega es doble. Por un lado, que todos los 
catalanes castellanohablantes de menos de treinta y cinco años se han visto 
privados de un contacto suficiente con el registro académico de la lengua 
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castellana en el colegio, al que en ocasiones no tienen acceso en sus casas. 
Por el otro, tan o más importante que el anterior, que todos los catalanes 
catalanohablantes de menos de treinta y cinco años también se han visto 
despojados de contacto con un idioma que no hablan en el seno de sus fami-
lias, y que sólo pueden aprender en los registros a menudo informales de los 
medios de comunicación, la música o las redes sociales. 

En ambos casos, el sistema educativo catalán les ha fallado. Los ha converti-
do en sujetos pasivos, sin opción a réplica, de una decisión que tomaron unos 
integristas hace muchos años, y en rehenes de un modelo fosilizado que les 
ha hurtado su derecho a conocer el registro culto de la lengua castellana, la 
«otra» lengua de sus conciudadanos catalanes y la común de todos los espa-
ñoles, la cual, además, constituye la tercera comunidad lingüística de ámbito 
mundial. 

IV 

Es imprescindible cambiar este estado de cosas. La proposición de ley que 
presentamos quiere poner fin a dos de las grandes carencias que sufre el sis-
tema educativo catalán: la insuficiente presencia del castellano y del inglés 
en su tiempo lectivo, por un lado, y la imposición del aprendizaje de la lec-
toescritura en catalán a todos los alumnos, por el otro. De este modo, recupe-
ra y restablece el sentido de equilibrio y justicia que presidió la primera Ley 
de Normalización Lingüística, y aproxima el tratamiento de las lenguas en la 
enseñanza a lo que toda persona razonable puede esperar y aspirar en una 
sociedad democrática, como es que las lenguas oficiales normalmente habla-
das entre sus miembros sean utilizadas en las escuelas también con plena 
normalidad. 

Para ello, esta proposición de ley adapta para toda Cataluña el enfoque actu-
almente vigente en las escuelas del Valle de Arán, al que denominaremos 
«Programa Trilingüe de Alternancia de Lenguas». En esencia, establece dos 
grandes principios. El primero, que en la primera enseñanza, entendiendo 
por ella la Educación Infantil y el primer ciclo de Educación Primaria, el 
aprendizaje de la lectoescritura se hará en la lengua materna del alumno; 
serán los padres o tutores del alumno los que deberán indicar explícitamente 
cuál es ésta en el momento en que el alumno ingrese en P-3 mediante un 
formulario que se incluirá en su expediente; se reconoce la potestad de los 
padres de decidir que su hijo o hija sea escolarizado en la lengua de su elec-
ción, aunque no sea la materna del niño. El segundo, que, a partir del tercer 
curso de Educación Primaria, cuando ya la lectoescritura se puede considerar 
plenamente adquirida, el tiempo lectivo será distribuido prescriptivamente en 
un 25% de catalán, un 25% de castellano y un 25% de inglés, quedando el 
otro 25% reservado para que el centro educativo, a través de su proyecto 
educativo y su proyecto lingüístico, puedan destinarlo a reforzar aquel idio-
ma o idiomas que crean más conveniente, siempre teniendo en cuenta la 
necesidad de intensificar, en clave compensatoria, el aprendizaje del idioma 
que tenga poca presencia en la población, o en el barrio si ésta es grande, en 
que se encuentre el centro educativo. Merced a ello, una escuela situada en 
un ambiente muy castellanohablante de una ciudad del Área Metropolitana 
de Barcelona podría dedicar ese 25% libre a más horas lectivas en catalán, y 
del mismo modo en un pueblo de una comarca muy catalanohablante esas 
horas podrían destinarse al castellano con el que esos niños tienen muy poco 
contacto cotidiano; en lugares donde no se den situaciones lingüísticas tan 
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marcadas, los porcentajes podrían subir hasta un 33% para cada uno de los 
tres idiomas. 

V 

En consonancia con la extensión universal del Programa Trilingüe de Alter-
nancia de Lenguas, el idioma inglés pasa a ser la primera lengua extranjera 
de todos los centros educativos de Cataluña. 

VI 

Para poner en práctica estos cambios es fundamental el concurso de los do-
centes, que deben capacitarse para impartir sus materias en cualquiera de los 
tres idiomas, también en inglés. Actualmente es solo una fracción de los 
docentes los que pueden hacerlo, aunque su número exacto es imposible de 
conocer al no constar esta información en su expediente personal y al no 
existir ninguna operación estadística que lo estudie. Es, por tanto, fundamen-
tal poner en marcha un Programa de Capacitación Intensiva en Lengua In-
glesa para Docentes, que les permitirá conseguir el nivel requerido de domi-
nio de dicho idioma, asimilado al C1 del Marco Europeo de Referencia para 
las Lenguas. Este programa pretende que la mayor parte de docentes sea 
capaz de impartir sus materias en inglés, cuando así lo prevea el proyecto 
lingüístico de centro, en un plazo no superior a los cinco años a partir del 
momento de aprobación de esta proposición de ley. Para ello, arbitra una 
serie de medidas que deben hacerlo posible: (a) la exención temporal, man-
teniendo su remuneración íntegra, de parte de su jornada laboral para asistir 
a cursos de capacitación en inglés, incluyendo la posibilidad del disfrute de 
un curso académico sabático para realizar una estancia prolongada en algún 
país anglófono; (b) la introducción de un nuevo complemento retributivo, de 
carácter permanente, para los docentes que hayan acreditado dicho conoci-
miento; y (c) la implantación del perfil lingüístico en inglés, que señalaría 
para qué puestos de trabajo docentes es requisito imprescindible estar en 
posesión del C1 de inglés. 

Asimismo, se establece que, pasados los cinco años de tiempo que se consi-
dera razonable para la adquisición del nivel de conocimiento C1, será requi-
sito imprescindible acreditarlo para acceder a la función pública docente y a 
la profesión docente en centros de titularidad privada. 

Finalmente, se garantiza que la no adquisición y acreditación del nivel de 
conocimiento C1 en lengua inglesa no podrá ser motivo para la pérdida de la 
condición de funcionario público docente. 

VII 

Asimismo, esta proposición de ley busca terminar con otro abuso que el 
tiempo ha consolidado, como es que el programa de inmersión lingüística 
forzosa en catalán no admite la más mínima excepción ni exención, nunca y 
de ningún tipo. En este aspecto se diferencia del régimen lingüístico presente 
en Quebec, el cual permite, con ciertas condiciones, la escolarización en 
inglés para determinados perfiles de alumnos. A causa de ello, los alumnos 
de nacionalidad española que se trasladan a vivir a Cataluña procedentes de 
otras Comunidades Autónomas deben enfrentarse, desde el primer día de 
clase, con unas clases impartidas casi exclusivamente en catalán, sin apoyo 
de ningún tipo, como si por ensalmo la pudiesen aprender solos, ya que las 
aulas de acogida y mecanismos similares se reservan para los que proceden 
del extranjero. 
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Se trata de una situación sumamente injusta, que con toda seguridad afecta 
de manera muy negativa al rendimiento escolar de estos alumnos, además de 
actuar de desincentivo a la movilidad interior de las familias españolas. Por 
este motivo, la proposición de ley establece que los niños que posean ciuda-
danía española tendrán el derecho, si así lo desean, a cursar todas las asigna-
turas en lengua castellana en el  primer curso académico completo posterior 
a su empadronamiento en un municipio catalán. A lo largo de ese curso, el 
alumno recibirá una formación intensiva de lengua catalana, que le permitirá 
incorporarse en su segundo curso académico en Cataluña al régimen de esco-
larización ordinario con plenas garantías de aprovechamiento. A tal efecto, 
el Departamento de Educación creará unidades de estas características, si así 
lo piden como mínimo cinco alumnos, al menos en cada capital de comarca. 

VIII 

Un último aspecto que aborda esta proposición es la necesidad imperiosa de 
contar de datos que permitan evaluar la influencia de la lengua materna en 
los resultados escolares de los alumnos. Esta cuestión ha sido cuidadosamen-
te esquivada por los estudios de evaluación que llevan a cabo los diferentes 
organismos, propios del Departamento y externos a él. Ante esta rara coinci-
dencia de criterios, puede parecer que no tienen interés en investigar una 
cuestión que podría dar lugar a la inquietante, e indeseada, conclusión de que 
los alumnos de lengua materna castellana obtienen peores resultados aca-
démicos que los de lengua materna catalana. Así pues, con la intención de 
llenar este vacío, la proposición de ley prescribe que, en cualquier mecanis-
mo de evaluación del alumnado, sea de exámenes ordinarios, sea de evalua-
ciones extraordinarias del tipo de las pruebas de competencias básicas, sea 
de las Pruebas de Acceso a la Universidad, quede reflejado el idioma mater-
no del alumno y este factor sea incluido en la explotación estadística de los 
datos.  

IX 

Esta proposición de ley se articula como una reforma de las dos leyes de 
ámbito autonómico que regulan el uso de los idiomas oficiales en las activi-
dades de enseñanza: la Ley 1/1998 de Política Lingüística y la Ley 12/2009 
de Educación. 

Proposición de ley de implantación del Programa Trilingüe de 
Alternancia de Lenguas y del Programa de Capacitación In-
tensiva en Lengua Inglesa para Docentes 

Artículo 1. Supresión del artículo 15 de la Ley 12/2009 de 
Educación 

Se suprime el artículo 15 de la Ley 12/2009 de Educación, sobre programas 
de inmersión lingüística. 

Artículo 2. Adición de unos nuevos apartados 2 bis y 2 ter al 
artículo 10 de la Ley 12/2009 de Educación 

Se añaden unos nuevos apartados 2 bis y 2 ter al artículo 10 de la Ley 
12/2009 de Educación, en los siguientes términos:  

«2 bis. Los alumnos de nacionalidad española que ganen vecindad adminis-
trativa en un municipio catalán podrán cursar el primer curso posterior a su 
empadronamiento en un régimen singular temporal en el que todas las ma-
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terias serán impartidas en lengua castellana, salvo la de lengua inglesa y la 
de lengua catalana. Respecto de esta última, dichos alumnos recibirán du-
rante ese curso una formación intensiva, que podrá extenderse fuera del 
horario lectivo, que garantice una competencia suficiente de catalán que les 
permita incorporarse al régimen ordinario al siguiente curso.» 

«2 ter. A efectos de hacer posible lo establecido por el apartado anterior, la 
Administración educativa creará unidades adscritas a dicho régimen singu-
lar temporal si así lo solicitan un mínimo de cinco alumnos en, al menos, 
cada capital de comarca. El derecho que ostentan estos alumnos no estará 
en ningún caso sujeto a autorización o cualquier otra posible condición por 
parte de la Administración educativa.» 

Artículo 3. Modificación del artículo 11 de la Ley 12/2009 de 
Educación 

Se modifica el artículo 11 de la Ley 12/2009 de Educación, en los siguientes 
términos:  

Artículo 11. El catalán, el castellano y el inglés, lenguas vehiculares y de 
aprendizaje 

«1. El catalán, el castellano y el inglés son las lenguas normalmente utiliza-
das como lenguas vehiculares y de aprendizaje del sistema educativo. 

2. Las actividades educativas, tanto las orales como las escritas, el material 
didáctico y los libros de texto, así como las actividades de evaluación de las 
áreas, las materias y los módulos del currículo, deben ser normalmente en 
catalán, castellano o inglés, excepto en el caso de las materias de lengua y 
literatura catalanas, lengua y literatura castellanas y de lengua inglesa, y 
sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12 y 14. 

3. Los alumnos no pueden ser separados en centros ni en grupos clase dis-
tintos en razón de su lengua habitual, salvo en el caso del régimen singular 
al que se refiere los apartados 2 bis y 2 ter del artículo 10.» 

Artículo 4. Adición de un artículo 11 bis a la Ley 12/2009 de 
Educación 

Se añade un nuevo artículo 11 bis de la Ley 12/2009 de Educación, en los 
siguientes términos:  

11 bis. Aprendizaje de la lectoescritura en la lengua materna o de elección 

«1. Los niños tienen derecho a aprender la lectoescritura en su lengua ma-
terna, ya sea ésta el catalán o el castellano, en la primera enseñanza, enten-
diendo por ésta la que se extiende por todo el segundo ciclo de Educación 
Infantil y el primer ciclo de Educación Primaria. La Administración ha de 
garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. 

2. Los padres o tutores del alumno deberán indicar antes del inicio del se-
gundo ciclo de Educación Infantil: (a) cuál es la lengua materna del alum-
no, debiendo quedar esta información recogida en el expediente del alumno; 
y (b) en cuál de los dos idiomas oficiales, catalán o castellano, desean que el 
alumno realice el aprendizaje de la lectoescritura. 

3. El derecho que ostentan estos alumnos al aprendizaje de la lectoescritura 
en lengua materna no estará en ningún caso sujeto a autorización o cual-
quier otra posible condición por parte de la Administración educativa. 
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Artículo 5. Modificación del artículo 12 de la Ley 12/2009 de 
Educación  

Se modifica el artículo 12 de la Ley 12/2009 de Educación, en los siguientes 
términos:  

12. Lenguas extranjeras 

«1. La lengua inglesa pasa a ser lengua vehicular y de aprendizaje de todos 
los centros educativos de Cataluña, con el objetivo de que los alumnos ad-
quieran las competencias de entenderla, leerla, hablarla y escribirla. 

2. El proyecto lingüístico debe determinar, de acuerdo con las prescripcio-
nes del Departamento, qué lengua extranjera se imparte como segunda len-
gua extranjera.»  

Artículo 6. Adición de un artículo 13 bis a la Ley 12/2009 de 
Educación 

Se añade un nuevo artículo 13 bis de la Ley 12/2009 de Educación, en los 
siguientes términos:  

«1. Los maestros y los profesores de todos los centros deben acreditar su 
conocimiento de la lengua inglesa a un nivel equivalente al C1 del Marco 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 

2. Al efecto de conocer cuál es el nivel de conocimiento de la lengua inglesa 
de los maestros y profesores, les será requerido que acrediten el nivel que 
poseen, sea cual fuere, información que se añadirá a su expediente personal. 

3. El Departamento de Educación pondrá en marcha un Programa de Ca-
pacitación Intensiva en Lengua Inglesa para Docentes con el objetivo de que 
la adquisición y acreditación del nivel de conocimiento de la lengua inglesa 
a un nivel equivalente al C1 se complete en el plazo de cinco años. 

4. La adquisición y acreditación del C1 de lengua inglesa dará derecho a la 
percepción de un complemento retributivo específico permanente. 

5. El Programa de Capacitación Intensiva en Lengua Inglesa para Docentes 
preverá la adopción de medidas de flexibilización de la jornada laboral de 
los docentes, que incluirán la reducción de ésta parcial o totalmente, duran-
te un tiempo no superior a un año, con el mantenimiento íntegro de sus re-
tribuciones. 

6. La relación de puestos de trabajo de los centros docentes determinará 
para qué plazas será imprescindible la acreditación de un perfil lingüístico 
equivalente al nivel equivalente al C1. 

7. La no consecución de la adquisición y acreditación del nivel de conocimi-
ento de la lengua inglesa a un nivel equivalente al C1 no podrá significar, en 
ningún caso, ni la pérdida de la condición de funcionario público docente, 
ni la imposibilidad de ocupar un puesto de trabajo docente.» 

Artículo 7. Adición de un artículo 13 ter a la Ley 12/2009 de 
Educación 

Se añade un nuevo artículo 13 ter de la Ley 12/2009 de Educación, en los 
siguientes términos:  

Artículo 13 ter. Obligación de acreditación previa del C1 para acceder a la 
función pública docente 

«1. Transcurridos los cinco años que la presenta Ley da para que los maes-
tros y los profesores adquieran y acrediten un nivel de conocimiento de la 
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lengua inglesa equivalente al C1, el acceso a la función pública docente 
exigirá la acreditación previa de tal nivel a todos los aspirantes». 

Artículo 8. Adición de un artículo 13 quater a la Ley 12/2009 
de Educación 

Se añade un nuevo artículo 13 quater de la Ley 12/2009 de Educación, en 
los siguientes términos:  

«1. En cualquier evaluación del alumnado, bien de exámenes ordinarios, 
bien de evaluaciones extraordinarias del tipo de las pruebas de competenci-
as básicas, bien de Pruebas de Acceso a la Universidad, deberá constar cuál 
es la lengua materna del alumno, dato que deberá ser puesto a disposición 
de los evaluadores y de los investigadores, tanto de la Administración edu-
cativa como externos a ella, para permitirles la explotación estadística de 
los datos de esta variable.» 

Artículo 9. Modificación del artículo 14 de la Ley 12/2009 de 
Educación 

Se modifica el artículo 14 de la Ley 12/2009 de Educación, en los siguientes 
términos:  

«1. Los centros públicos y los centros privados sostenidos con fondos públi-
cos deben elaborar, como parte del proyecto educativo, un proyecto lingüís-
tico que enmarque el tratamiento de las lenguas en el centro. 

2. El proyecto lingüístico de centro distribuirá prescriptivamente el uso del 
tiempo lectivo en un 25% en lengua catalana, un 25% en lengua castellana y 
un 25% en lengua inglesa. El restante 25% quedará libre, a disposición del 
centro, para destinarlo a ser impartido en el idioma o idiomas que prefiera. 

3. Las materias de lengua y literatura catalanas, lengua y literatura caste-
llanas y lengua inglesa se impartirán en los respectivos idiomas. 

4. Los niños y sus padres deberán conocer, antes del inicio del curso, en qué 
idioma se impartirá cada materia. La elección que haya realizado el proyec-
to lingüístico de centro deberá ser mantenida a lo largo de todo el curso. 

5. El proyecto lingüístico debe incluir los aspectos relativos a la enseñanza y 
al uso de las lenguas en el centro, entre los cuales deben figurar en cualqui-
er caso los siguientes:  

a) El tratamiento del catalán, el castellano y el inglés como lenguas vehicu-
lares y de aprendizaje. 

b) El proceso de enseñanza y de aprendizaje del catalán, el castellano y el 
inglés. 

c) Las distintas opciones respecto de las segundas lenguas extranjeras. 

d) Los criterios generales para las adecuaciones del proceso de enseñanza 
de las lenguas, tanto global como individualmente, a la realidad sociolin-
güística del centro. 

e) La continuidad y la coherencia educativas, en cuanto a usos lingüísticos, 
en los servicios escolares y en las actividades organizadas por las asociaci-
ones de madres y padres y alumnos.» 
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Artículo 10. Modificación del artículo 16 de la Ley 12/2009 de 
Educación 

Se modifica el artículo 16 de la Ley 12/2009 de Educación, en los siguientes 
términos:  

Artículo 16. El catalán y el castellano, lenguas de la Administración educativa 

«1. El catalán y el castellano, como lenguas cooficiales de Cataluña, lo son 
también de la Administración educativa y de los centros docentes en todas 
sus comunicaciones y actividades, lectivas y no lectivas. 

2. La Administración educativa y los centros docentes expedirán de oficio 
toda la documentación académica en ambos idiomas oficiales. 

3. Las lenguas no oficiales pueden utilizarse en las comunicaciones para la 
acogida de las personas recién llegadas. En este caso, los escritos deben 
acompañarse del texto original en catalán y en castellano, siendo ambas 
versiones igualmente auténticas.» 

Artículo 11. Modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 
18 de la Ley 12/2009 de Educación 

Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 18 de la Ley 12/2009 de Educa-
ción, en los siguientes términos:  

Artículo 18. Uso y fomento del catalán y el castellano 

«1. Con la finalidad de hacer presente el carácter vehicular del catalán y el 
castellano en las manifestaciones culturales públicas, en los centros educa-
tivos públicos y en los centros educativos privados sostenidos con fondos 
públicos el catalán y el castellano han de ser normalmente el vehículo de 
expresión en las actividades de proyección externa. 

2. Para conseguir la cohesión social y la continuidad educativa en la ense-
ñanza y el uso del catalán y el castellano, los centros educativos públicos y 
los centros educativos privados sostenidos con fondos públicos deben coor-
dinar sus actuaciones con las instituciones y entidades del entorno.» 

Artículo 12. Adición de unos nuevos apartados r y s al artícu-
lo 2 de la Ley 12/2009 de Educación 

Se añade un nuevo apartado r del artículo 2 de la Ley 12/2009 de Educación, 
en los siguientes términos:  

«r) El respeto a la lengua materna de los alumnos. 

s) El aprendizaje de la lectoescritura en la lengua oficial materna del alum-
no o de elección de sus padres o tutores.» 

Artículo 13. Modificación del artículo 20 de la Ley 1/1998 de 
Política Lingüística 

Se modifica el artículo 20 de la Ley 1/1998 de Política Lingüística, en los 
siguientes términos:  

Artículo 20. Lenguas de la enseñanza 

«1. El catalán, el castellano y el inglés son lenguas de la enseñanza en todos 
los niveles y modalidades educativos. 

2. Los centros de enseñanza de cualquier nivel deben hacer del catalán, el 
castellano y el inglés el vehículo de expresión normal en sus actividades 
docentes, y del catalán y el castellano en sus actividades administrativas, 
tanto internas como externas.» 
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Artículo 14. Modificación de los apartados 1, 3, 4, 6 y 8 del 
artículo 21 de la Ley 1/1998 de Política Lingüística 

Se modifica el aparatado 1 del artículo 21 de la Ley 1/1998 de Política Lin-
güística, en los siguientes términos:  

Artículo 21. Enseñanza no universitaria 

«1. El catalán, el castellano y el inglés deben utilizarse normalmente como 
lenguas vehiculares y de aprendizaje en la enseñanza no universitaria.» 

Se modifica el apartado 3 del artículo 21 de la Ley 1/1998 de Política Lin-
güística, en los siguientes términos:  

«3. La enseñanza del catalán, el castellano y el inglés deben tener garan-
tizada una presencia adecuada en los planes de estudio, nunca inferior a un 
25% del tiempo lectivo cada una de ellas, de forma que todos los niños, 
cualquiera que sea su lengua habitual al iniciar la enseñanza, han de poder 
utilizar normal y correctamente las dos lenguas oficiales y la lengua inglesa 
al final de la educación obligatoria.» 

Se modifica el apartado 4 del artículo 21 de la Ley 1/1998 de Política Lin-
güística, en los siguientes términos:  

«4. En la enseñanza posobligatoria la Administración educativa ha de fo-
mentar políticas de programación y docencia que garanticen el perfeccio-
namiento del conocimiento y uso de las dos lenguas oficiales y del inglés a 
fin de que todos los jóvenes adquieran el bagaje instrumental y cultural pro-
pio de estas enseñanzas.» 

Se modifica el apartado 6 del artículo 21 de la Ley 1/1998 de Política Lin-
güística, en los siguientes términos:  

«6. No puede expedirse el título de Graduado en Educación Secundaria a 
ningún alumno que no acredite los conocimientos orales y escritos de cata-
lán, castellano e inglés propios de esta etapa». 

Se modifica el apartado 8 del artículo 21 de la Ley 1/1998 de Política Lin-
güística, en los siguientes términos:  

«8. El alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo de Cata-
luña debe recibir un apoyo especial y adicional de enseñanza del catalán. 
Los alumnos de nacionalidad española procedentes de otras Comunidades 
Autónomas tendrán el derecho a ser escolarizados en un régimen singular 
temporal en el curso escolar siguiente a su empadronamiento en un munici-
pio catalán hasta que adquieran un conocimiento suficiente del catalán que 
les permita integrarse en el régimen ordinario.»  

Artículo 15. Modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 
24 de la Ley 1/1998 de Política Lingüística 

Se modifica el apartado 1 del artículo 24 de la Ley 1/1998 de Política Lin-
güística, en los siguientes términos:  

Artículo 24. El profesorado 

«1. El profesorado de los centros docentes de Cataluña de cualquier nivel de 
la enseñanza no universitaria debe conocer las dos lenguas oficiales y estar 
en condiciones de poder hacer uso de las mismas en la tarea docente. Asi-
mismo, debe acreditar el equivalente del nivel C1 de lengua inglesa para ser 
capaz de impartir sus materias en este idioma.» 
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Se modifica el apartado 2 del artículo 24 de la Ley 1/1998 de Política Lin-
güística, en los siguientes términos:  

«2. Los planes de estudio para los cursos y los centros de formación del 
profesorado deben ser elaborados de forma que el alumnado logre la plena 
capacitación en las dos lenguas oficiales y en lengua inglesa, de acuerdo 
con las exigencias de cada especialidad docente.» 

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario 

El Gobierno de la Generalitat desarrollará reglamentariamente, en el plazo 
máximo de tres meses, la normativa necesaria para la efectividad de esta ley. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor 

Esta ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Generalitat de Cataluña, a excepción de las medidas que supongan un 
aumento de créditos o una disminución de ingresos en relación con el presu-
puesto vigente, que no entrará en vigor, en la parte que suponga afectación 
presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente a la entrada en 
vigor de esta normativa. 

Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2022 

Carlos Carrizosa Torres, presidente; Ignacio Martín Blanco, portavoz, GP Cs 

ESMENES A LA TOTALITAT 

Reg. 67740; 67760; 67806; 68148 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d'Educació, 27.07.2022 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - UN NOU 
CICLE PER GUANYAR (REG. 67740) 

A la Mesa de la Comissió d'Educació 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Nogay Ndiaye i Mir, diputada del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Gua-
nyar, d'acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la Proposició 
de llei d'implantació del programa trilingüe d'alternança de llengües i del 
programa de capacitació intensiva en llengua anglesa per a docents (tram. 
202-00043/13). 

Esmena 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2022 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Nogay Ndiaye i Mir, diputada, GP CUP-
NCG 
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GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ PODEM (REG. 67760) 

A la Mesa de la Comissió d'Educació 

Jordi Jordan Farnós, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parla-
mentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que estableixen els articles 115 i 
següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei d'implantació del programa trilingüe d'alter-
nança de llengües i del programa de capacitació intensiva en llengua anglesa 
per a docents (tram. 202-00043/13). 

Esmena 
GP d'En Comú Podem 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2022 

Jordi Jordan Farnós, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 67806) 

A la Mesa de la Comissió d'Educació 

Alícia Romero Llano, portaveu, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen 
els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent 
esmena a la totalitat a la Proposició de llei d'implantació del programa trilin-
güe d'alternança de llengües i del programa de capacitació intensiva en llen-
gua anglesa per a docents (tram. 202-00043/13). 

Esmena 
GP Socialistes i Units per Avançar 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2022 

Alícia Romero Llano, portaveu; Sílvia Romero Galera, diputada, GP PSC-
Units 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA (REG. 68148) 

A la Mesa de la Comissió d'Educació 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del 
Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la Pro-
posició de llei d'implantació del programa trilingüe d'alternança de llengües i 
del programa de capacitació intensiva en llengua anglesa per a docents 
(tram. 202-00043/13). 
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Esmena 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2022 

Marta Vilalta i Torres, GP ERC, Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, porta-
veus 
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Punt 4 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre l'exercici del dret de petició da-
vant el Parlament Europeu amb relació al ciberespionatge 
polític per mitjà del programari Pegasus 

250-00875/13 

PRESENTACIÓ: GP ERC; GP JXCAT; GP CUP-NCG; GP ECP 

Reg. 76730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022 

A la Mesa del Parlament 

Els diputats i les diputades sotasignants, d'acord amb el que estableixen els 
articles 167, 168 i 203 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre l'exercici del dret de petició davant el Parlament Europeu 
en relació al ciberespionatge polític per mitjà del programari Pegasus, per tal 
que sigui substanciada davant el Ple amb el següent text, i sol·liciten que es 
tramiti pel procediment d'urgència extraordinària, d'acord amb el que esta-
bleix l'article 107 del Reglament del Parlament:  

Exposició de motius 

El Parlament de Catalunya, amb la moció 105/XIV sobre l'espionatge polític 
aprovada en el Ple del Parlament de data 12 de maig de 2022, va acordar 
estudiar i impulsar l'exercici del dret del petició davant el Parlament Europeu 
d'acord amb l'article 203 del Reglament del Parlament de Catalunya i l'article 
2 del Tractat de la Unió Europea; en relació a l'anomenat Catalangate, la 
derivada d'espionatge de la que han estat víctima una munió de representants 
polítics independentistes, molts d'ells diputats i diputades del Parlament de 
Catalunya, i que es tingui constància, fins a tres Presidents de la Generalitat 
de Catalunya. 

També en el mateix ple de 22 de maig de 2022, el Parlament de Catalunya, 
mitjançant la moció 111/XIV, sobre l'espionatge i la repressió digitals, va 
acordar, entre d'altres, denunciar i condemnar l'espionatge polític dut a terme 
contra representants polítics catalans. 

L'abril de 2022, la revista The New Yorker es feia ressò d'un informe elaborat 
per The Citizen Lab, de la Munk School of Global Affairs & Public Policy 
de la Universitat de Toronto. L'informe posava de manifest que persones de 
l'entorn polític i social independentista català havien estat objecte d'espio-
natge amb programari maliciós con Pegasus i Candiru, almenys des de 2015. 
El diari The Guardian ja s'havia fer ressò d'aquests informes l'any 2020 i 
Amnistia Internacional en va elaborar un informe tècnic l'any 2021. 

Ja el seu dia es va tenir coneixement, arrel d'una investigació promoguda pel 
mateix The Citizen Lab; de la intrusió en els dispositius mòbils del que fou 
president del Parlament de Catalunya, senyor Roger Torrent, així com en el 
del diputat Ernest Maragall. En ambdós casos, un spyware identificat com a 
Pegasus, i comercialitzat per una empresa de nacionalitat israeliana anome-
nada NSO havia aprofitat una vulnerabilitat de l'aplicació de missatgeria 
whatsapp, per introduir-se en els dispositius i accedir a informació confiden-
cial dels seus usuaris. En aquest sentit, la institució que representa la sobira-
nia del poble com és el Parlament de Catalunya és també part implicada en 
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aquesta causa, i alhora, víctima directa de l'espionatge il·legítim que van 
patir aquests diputats. 

La sospita generada per la constància efectiva de tal espionatge, i el fet que 
la empresa que comercialitza tal spyware, NSO hagi estat constant i ferma a 
la hora d'afirmar que el mateix només es comercialitza a estats o agències de 
seguretat o organismes policials dependents dels mateixos, prèvia validació 
per part del Ministeri de Defensa del Govern d'Israel; feia presumir que l'a-
bast dels perjudicats per aquestes intrusions havia de ser molt superior. 
Tanmateix, el conflicte polític existent entre l'Estat espanyol i Catalunya, 
així com la dinàmica repressiva empresa pel primer, contra la voluntat d'au-
todeterminació de la segona, augurava que aquesta mala praxi es trobava 
focalitzada en els representants públics i governants pertanyents a les forma-
cions polítiques democràtiques favorables a la independència de Catalunya i 
per tant, que reclamen el dret de l'autodeterminació. 

La investigació posterior, empresa per The Citizen Lab, en col·laboració amb 
entitats de la societat civil catalana, ha permès identificar fins a seixanta cinc 
persones que ha estat objectiu de l'spyware Pegasus i quins dispositius mò-
bils han resultat infectats. La mateixa investigació ha servit per detectar atacs 
d'altres spywares com ara Candiru. Les víctimes tenen un perfil variat, però 
un comú denominador, o son protagonistes principals del moviment inde-
pendentista, o en tenen una relació professional, com és el cas d'advocats 
contractats per la defensa dels representants públics de Catalunya, condem-
nats per sedició, per haver promogut el referèndum d'autodeterminació de 
Catalunya d'1 d'Octubre de 2017, o bé d'altres contractats per la defensa 
legal de representants públics catalans exiliats des de l'any 2017 a Bèlgica. 

La transcendència de tal escàndol s'entén quan es conclou que s'ha dut a 
terme de forma sostinguda en el temps, alguns temen que encara avui, però 
des del Govern espanyol s'afirma que fins l'any 2019, i recentment ha estat 
reconegut per la responsable del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i pel 
Ministre de l'Interior, ambdós del govern espanyol, que en 18 casos aquest 
espionatge hauria estat promogut pels serveis secrets de l'estat espanyol, amb 
l'aval d'un magistrat del Tribunal Suprem  i que un els dispositius afectats 
pertany al vigent President de la Generalitat. 

Paradoxalment, posteriors investigacions han posat a la llum que també hau-
rien estat espiats amb el mateix spyware el President del Govern Espanyol, 
Pedro Sánchez, i el mateix ministre de l'interior, Fernando Grande-
Marlaska, a més d'altres representants del govern espanyol, sense que es 
sàpiga actualment amb certesa quin Estat o servei seria el responsable d'or-
denar i/o dur a terme aquest espionatge. 

La vulneració de drets operada amb aquesta il·legítima intrusió en la privaci-
tat de totes les esmentades persones resulta gravíssima, encara més si pre-
nem en consideració que:  

– Molta de la informació obtinguda ha servit, presumptament, per vestir 
investigacions prospectives contra determinades persones i entitats, sense 
que hagin rebut el corresponent aval judicial. 

– El fet que alguna d'aquestes intrusions hagi tingut aval judicial, no com-
porta la legalitat de l'actuació. Essent que en l'àmbit penal obra el principi 
d'intervenció mínima, una intrusió total i absoluta en la intimitat de les per-
sones, com la que esdevé de la utilització d'aquest tipus d'spyware, excedeix 
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qualsevol consideració raonable de la utilització de tals eines de prevenció 
del crim i resulta injustificable. 

– Alguns/es dels afectats/des ho són per la seva condició de professionals del 
dret, en l'exercici de la seva postulació professional, per encàrrec de persona-
litats públiques, el que suposa una vulneració flagrant del dret de defensa, 
procurat a més, per una presumpta autorització judicial. 

– Moltes de tals intrusions ho han estat en dispositius de representants polí-
tics, en el marc de negociacions sobre la investidura del President del Go-
vern espanyol, i altres escenaris polítics determinants, amb l'avantatge espuri 
que tal circumstància comporta per aquell/s que pot accedir a tal informació. 

La protecció dels drets fonamentals dels ciutadans de l'Estat espanyol hauria 
d'estar garantida per la Constitució Espanyola. Tanmateix, en tant que inte-
grant de la Unió Europea, el Tractat de la Unió (DOUE núm. 83, de 30 de 
març de 2010), en el seu article segon, refereix literalment que la Unió es 
fonamenta en els valors de respecte de la dignitat humana, la llibertat, la 
democràcia, la igualtat, l'Estat de Dret i el respecte als drets humans, inclo-
sos els drets de les persones pertanyents a minories. I acaba referint que 
aquests valor son comuns als Estats membre en una societat caracteritzada 
pel pluralisme, la no discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat i la 
igualtat entre dones i homes. 

La Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea (DOUE núm. 364/1 de 
18 de desembre de 2000), estableix entre altres:  

– En el seu article primer, el dret a la dignitat humana, que és inviolable i ha 
de ser protegida i respectada. 

– En el seu article setè el dret dels ciutadans i ciutadanes europees al respec-
te a la seva vida privada i familiar, al seu domicili i a les seves comunicaci-
ons. 

– En el seu article vuitè el dret a la protecció de les dades de caràcter perso-
nal. 

– En el seu article desè, el dret a la llibertat de pensament. 

– En el seu article onzè, el dret a la llibertat d'expressió i d'opinió, sense que 
puguin existir ingerències de les autoritats públiques. 

– En el seu article vint-i-unè, el dret a la no discriminació, entre altres per 
cap tipus d'opinió política, i/o pertinença a una minoria1. 

– En el seu article quaranta setè, el dret a la tutela judicial efectiva i a un 
jutge imparcial. 

Tots els relacionats drets han resultat vulnerats per l'actuació de l'estat espa-
nyol. Així doncs:  

– S'ha produït una intromissió il·lícita i injustificada en la intimitat dels afec-
tats que afecta la seva dignitat personal més enllà de la seva privacitat, al 
deixar-la exposada i sota el risc de que sigui utilitzada tant en la seva contra, 
com de tercers. 

– Aquesta intromissió ha atemptat contra la seva intimitat, així com la seva 
vida privada i familiar, així com el secret de les comunicacions en un sentit 

                                           
1. Catalunya és considerada una minoria en l’informe presentat pel Relator Especial, Fernand de Varennes. 
davant del Consell de Drets Humans, de la Organització de les Nacions Unides, entre el 24 de febrer i el 20 
de març de 2020, a la seva seu a Ginebra, en el decurs del 43è període de sessions. 
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ampli com és el que cal atribuir a un dispositiu que no només serveis per 
efectuar trucades, sinó que atresora gairebé tota la privacitat d'un individu. 

– Ha comportat l'obtenció i recopilació d'un allau de dades de caràcter per-
sonal dels afectats, de forma intrusiva, sense consentiment, i sense cap ga-
rantia respecte el seu tractament i difusió. 

– La intromissió s'ha produït per la ideologia independentista i republicana 
dels afectats. 

– Tota l'activitat comunicativa en l'àmbit personal i públic s'ha vist intercep-
tada per les autoritats públiques i/o particulars no identificats de l'estat espa-
nyol, de forma espúria. 

– Aquesta vulneració de drets ha vingut motivada per la ideologia indepen-
dentista i republicana dels afectats i pel fet de promoure el dret a la autode-
terminació de la que cal considerar una minoria nacional en el context de 
l'estat espanyol, la que conformen els ciutadans catalans, una nacionalitat 
segons l'eufemisme utilitzat per la Constitució espanyola. 

– També han existit casos en què, desconeixent-se si s'ha fet servir o no el 
sistema Pegasus, els afectats no només han vist afectat el seu dret a la defen-
sa, en les relacions amb entre advocat-client, també han vist avalada -en 
alguns casos- la intromissió en la seva privacitat, per un magistrat que conei-
xia dels processos judicials en els que eren part. 

De tot l'exposat resulta una vulneració palmària dels drets fonamentals de 
ciutadans europeus, mitjançant l'adquisició i utilització d'un spyware. Tal fet 
atempta contra els principis fonamentals que van inspirar el projecte europeu 
i suposen una violació flagrant de drets fonamentals, competència de la Unió 
Europea, que resulten emparats específicament per la Carta Europea de Drets 
Humans i el Tractat de la Unió Europea. 

El Consell i els Estats membres de la Unió Europea han d'abordar les preo-
cupacions relatives a l'ús per part de l'Estat espanyol i d'altres estats europeus 
de tecnologies de vigilància il·legals en els procediments en curs en virtut de 
l'article 7 del Tractat de la Unió Europea (TUE). S'han d'investigar els abu-
sos en l'ús de tecnologies de vigilància digital per part de les autoritats espa-
nyoles i d'altres països membres, i en cas que es constati que algun dels es-
tats ha incomplert les seves obligacions en virtut dels Tractats de la UE, la 
Carta dels Drets Fonamentals de la UE, el Reglament general de protecció de 
dades, la Directiva sobre protecció de dades en l'àmbit penal i la Directiva 
sobre la privacitat i les comunicacions electròniques, la Comissió Europea ha 
d'incoar un procediment d'infracció. 

És en l'àmbit legislatiu de la Unió, que s'han de determinar les eines que 
permetin garantir els drets fonamentals dels ciutadans europeus, davant actu-
acions espúries i pròpies de règims totalitaris que promoguin els governs i 
els organismes  i agències d'ells dependents, dels estats membres. 

El marc legislatiu del dret de petició, en l'àmbit europeu, ve configurat per 
l'article 44 de la Carta Europea dels Drets Humans, l'article 20, 24 i 227 del 
Tractat de la Unió Europea, així com els articles 226 a 230 i annex VI del 
Reglament intern del Parlament Europeu. 

A més a més, recentment, hem sigut coneixedors d'un nou escàndol antide-
mocràtic, i és que el Ministeri de l'Interior ha punxat massivament les comu-
nicacions a membres de l'Esquerra independentista i dels CDR. La Guàrdia 
Civil i el Cos Nacional de Policia han espiat, sota l'excepcionalitat de la llui-
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ta antiterrorista, una cinquantena de telèfons mòbils. Aquesta intromissió 
il·legítima i que vulnera drets fonamentals realitzada a través del programari 
d'espionatge, fou iniciada el novembre de 2017. 

Amb fonament a tot l'exposat, el Parlament de Catalunya adopta els següents 
acords, i eleva la següent petició al Parlament Europeu:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya:  

Primer. Fa avinent al Parlament Europeu que l'actual regulació dels drets 
fonamentals dels ciutadans de la Unió, que se sustenta en la Carta dels drets 
fonamentals de la Unió Europea, així com el Tractat de la Unió, no garanteix 
que els estats membres no vulnerin sistemàticament els drets dels seus ciuta-
dans, en especial el secret de les comunicacions. Tanmateix, i de conformitat 
amb l'aplicació sistemàtica del principi de subsidiarietat, recollit en l'article 2 
del Tractat de la Unió Europea i el Protocol núm. 2 sobre l'aplicació dels 
principis de subsidiarietat i proporcionalitat, es demana atendre a aquesta 
injusta i il·legítima situació. 

Segon. Que atès l'anterior entén imprescindible que per part de la Unió Eu-
ropea es procedeixi a l'establiment d'instruments europeus de control de l'ac-
tuació dels estats membres que permetin evitar «ex ante», les pràctiques 
abusives i il·legals que no poden ser reparades per un control judicial poste-
rior. 

Tercer. Que entén imprescindible l'adopció d'una legislació europea que 
determini els supòsits habilitants per a la preceptiva d'autorització judicial 
prèvia per a la intercepció de les comunicacions dels ciutadans i ciutadanes 
de la Unió així com la necessària proporcionalitat del mitjà per fer-la efecti-
va, determinant expressament la manca de legalitat i proporcionalitat d'un 
spyware que posi la integritat de la informació dels dispositius electrònics 
del ciutadà, a disposició de l'autoritzat. En aquest sentit, entén necessari que 
el Parlament Europeu aprovi una iniciativa per sol·licitar a la Comissió Eu-
ropea que presenti una proposta legislativa a tal efecte, que comporti la pro-
hibició total i immediata de l'ús del sistema Pegasus i de qualsevol altre si-
milar a la Unió Europea. 

Quart. Acorda elevar al Parlament Europeu, junt amb la present petició, 
l'informe de The Citizen Lab - Universitat de Toronto, relatiu a l'anomenat 
Catalangate, així com l'informe elaborat al respecte pel Síndic de Greuges de 
Catalunya. Cas Pegasus: Vulneracions dels drets a la intimitat, la defensa i 
altres drets. 

Cinquè. Demana expressament al Parlament Europeu poder comparèixer tant 
davant de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, com davant de la 
«Comissió d'Investigació encarregada d'examinar l'ús del programa espia de 
vigilància Pegasus i altres programes equivalents» del Parlament Europeu. 

Sisè. Encoratja al Parlament Europeu a que, més enllà de les mesures propo-
sades mitjançant aquesta petició, arbitri i reguli totes les eines legislatives i 
els mecanismes de control imprescindibles que permetin garantir els drets 
fonamentals dels ciutadans de la Unió, així com que estableixi mecanismes 
de control i sanció als estats que permeten la producció i comercialització 
d'aquests tipus d'spyware, com és el cas d'Israel, amb Pegasus. 

Setè. Demana que s'admeti a tràmit en caràcter d'urgència aquesta petició, i 
que la Comissió de Peticions tracti aquesta vulneració del dret europeu en la 
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propera sessió ordinària; demana també que representats del Parlament de 
Catalunya —com a part implicada— compareguin aquell mateix dia davant 
del Comitè de Peticions; demana que aquesta petició es derivi a la Comissió 
de Llibertats Civils, Justícia  i Assumptes d'interior (LIBE) per realitzar-ne 
una Opinió. 

Vuitè. Demana que aquesta petició sigui derivada per informació a la «Co-
missió d'investigació encarregada d'examinar l'ús del programa espia de 
vigilància Pegasus i altres programes equivalents» i que, aquesta Comissió 
d'investigació, permeti que membres del Parlament de Catalunya puguin 
comparèixer a l'audiència púbica que es realitzarà sobre el cas de l'Estat Es-
panyol, el proper 29 de novembre de 2022. 

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022 

Josep M. Jové Lladó, president; Marta Vilalta i Torres, portaveu; Jordi Oro-
bitg i Solé, portaveu adjunt; Jordi Albert i Caballero, Pere Aragonès Garcia, 
Irene Aragonès Gràcia, Ana Balsera i Marín, Jaume Butinyà i Sitjà, Alba 
Camps i Roca, Carles Castillo Rosique, Bartomeu Compte Masmitjà, Jenn 
Díaz Ruiz, Najat Driouech Ben Moussa, Chakir el Homrani Lesfar, Ferran 
Estruch i Torrents, Juli Fernàndez i Olivares, Antoni Flores i Ardiaca, Jordi-
na Freixanet i Pardo, Ángeles Llive Cruz, Lluïsa Llop i Fernàndez, Ernest 
Maragall i Mira, Engelbert Montalà i Pla, Pau Morales i Romero, Mònica 
Palacín i París, José Rodríguez Fernández,  J. Lluís Salvadó Tenesa, Raquel 
Sans Guerra, Meritxell Serret i Aleu, Anna Torrentà Costa,  Alba Vergés i 
Bosch, Eugeni Villalbí Godes, Maria Jesús Viña i Ariño, Ruben Wagensberg 
Ramon, diputats, GP ERC;  
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Punt 5 | Designació 

Procediment per a designar tres membres del Comitè d'Ex-
perts sobre el Canvi Climàtic 

284-00007/12 

PROPOSTES DE CANDIDATS 

Reg. 76567 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022 

Reg. 77060 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.11.2022 

GP PSC-UNITS, GP ERC, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP (REG. 76567 I 77060) 

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 
Republicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari 
de la Candidatura 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 179.1 del Reglament del Parlament, proposen com a 
membres del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic, amb relació al Pro-
cediment per a designar un membre del Comitè d’Experts sobre el Canvi 
Climàtic (tram. 284-00007/12). 

– Jordi Solé i Ollé  

– Carme Garcia Lores 

– Olga Margalef i Marrasé 

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2022 

Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mò-
nica Sales de la Cruz, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; 
David Cid Colomer, GP ECP, portaveus 
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Punt 15 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la publi-
citat institucional 

302-00207/13 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 76732 i 76769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022 

A la Mesa del Parlamento 

Ignacio Martín Blanco, portavoz, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la In-
terpel·lació al Govern sobre la publicitat institucional (tram. 300-00234/13). 

Moción 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:  

1. Exigir transparencia y control parlamentario de la publicidad institucional, 
para establecer con claridad qué criterios serán utilizados para decidir la 
distribución del gasto en publicidad institucional de la Generalitat de Catalu-
ña y mejorar las medidas de transparencia en las bases reguladoras y requisi-
tos de adjudicación de las subvenciones para publicidad institucional. 

2. Establecer un rendimiento de cuentas en sede parlamentaria con carácter 
trimestral del conseller/a del departamento competente en materia de publi-
cidad institucional de la Generalitat de Cataluña sobre las subvenciones de 
publicidad institucional, en la que se explique de manera pública los criterios 
y prioridades a la hora de asignar dichas subvenciones, el estado de la situa-
ción del acuerdo marco de gestión e inserción de publicidad institucional en 
los medios de comunicación, y se dé conocimiento del grado de ejecución de 
dichas campañas institucionales. 

3. Establecer un rendimiento de cuentas con carácter trimestral de la Comis-
sió Assessora sobre la Publicitat Institucional para dar explicaciones ante la 
Comisión de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de 
la justificación y los criterios aplicados al proceso de distribución de la pu-
blicidad institucional. 

4. Fijar un criterio objetivo a la hora de otorgar el volumen de subvención que 
esté ligado al número de lectores, oyentes o televidentes del medio de comuni-
cación subvencionado y, por lo tanto, a la capacidad real del mismo de llegar a 
la ciudadanía, garantizando en todo caso que llega tanto a las audiencias mino-
ritarias como mayoritarias, en cualquiera de los tres idiomas cooficiales. 

5. Someter la propuesta de subvenciones de publicidad institucional a vota-
ción del resto de grupos parlamentarios ante la Comisión de Control de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals antes de su otorgamiento. 

6. Asegurarse de que el departamento competente en materia de publicidad 
institucional de la Generalitat de Cataluña reclama información sobre el 
estado de litigiosidad de las empresas y entidades que se presenten a adjudi-
caciones de subvenciones públicas de publicidad institucional, para evitar el 
continuismo de malas prácticas a la hora de regularizar trabajadores como 
falsos autónomos. 
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7. Revisar con carácter previo a la adjudicación de la subvención pública el 
contenido de las campañas que se hagan de publicidad institucional para 
velar por la defensa de los valores democráticos de nuestro Estado de De-
recho, y para evitar campañas antidemocráticas como, por ejemplo, las reali-
zadas contra el bilingüismo, evitando el uso de la publicidad institucional 
como herramienta política partidista. 

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2022 

Ignacio Martín Blanco, portavoz; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 77418, 77438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 77418) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Riba Colom, diputat del Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix l'article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la publicitat institucio-
nal (tram. 302-00207/13). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 6 

6. Establir com a requisit en les bases per a la concessió de subvencions no 
tenir resolucions judicials contraries en matèria laboral. 

Esmena 2 

GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 8 

8. Agrupar totes les partides de publicitat, difusió i campanyes institucionals 
i de mitjans de comunicació social, que actualment es troben repartides 
entre 14 Departaments i Presidència fins a 121 partides pressupostàries, i 
assignar-les al Departament d'Economia i Hisenda, amb l'objectiu de ga-
rantir un accés a la informació de manera més eficient i transparent, i per 
poder realitzar les tasques de seguiment, control i fiscalització de l'activitat 
del Govern. 

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022 

Alícia Romero Llano Jordi Riba Colom 
Portaveu del GP PSC-Units Diputat del GP PSC-Units 
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GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 77438) 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la publicitat institucional (tram. 302-00207/13). 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació en el punt 1 

1. Garantir la transparència i el control parlamentari de la publicitat insti-
tucional per aclarir els criteris utilitzats en la seva contractació.  

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació en el punt 2 

2. Realitzar el rendiment de comptes anual amb seu parlamentària en rela-
ció a la publicitat institucional de la Generalitat.  

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022 

Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP ERC 
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Punt 16 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prio-
ritats del conseller de Salut 

302-00208/13 

PRESENTACIÓ: GP ECP 

Reg. 76733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022 

A la Mesa del Parlament 

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, 
d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les 
prioritats del conseller de Salut (tram. 300-00235/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. Establir un calendari pressupostari màxim de tres anys, per assolir el 25% 
del Pressupost de Salut destinat a l'Atenció Primària. 

2. Garantir l'accessibilitat als centres d'atenció primària i, per tant, la cita 
amb el teu metge o metgessa de capçalera en un màxim de 48 hores. 

3. Garantir la reobertura de tots els consultoris mèdics amb el funcionament 
dels mateixos serveis que disposaven abans de la pandèmia de la COVID. 

4. Mantenir la longitudinalitat com un principi bàsic del nostre model d'aten-
ció primària pels seus beneficis en la reducció de la mortalitat dels pacients, 
com demostren les evidències científiques. 

5. Garantir que els Centres d'Atenció Primària seran els qui assumiran l'aten-
ció sanitària dels i les usuàries de les residències catalanes. 

6. Aturar el procés de concentració pediàtrica al conjunt del territori català 
atès que, a la pràctica, suposa la pèrdua de l'atenció pediàtrica en els Centres 
d'Atenció Primària, tal com demostra el que està succeint en municipis com 
Sabadell, o en comarques com l'Anoia, a Santa Margarida de Montbui. 

7. Obrir un procés de debat públic i transparent amb els ciutadans i ciutada-
nes i els professionals sanitaris, sobre el model d'atenció pediàtrica de la 
propera dècada a Catalunya. 

8. Establir una partida pressupostària addicional per acompanyar i donar 
resposta a les necessitats sanitàries dels milers de ciutadans i ciutadanes que 
pateixen COVID persistent. 

9. Donar un fort impuls a la implantació dels programes de salut bucodental 
pública i a la Llei 12/2020, de 13 d'octubre, de l'Atenció Pública de la Salut 
Bucondental de Catalunya. 

10. Crear un servei de suport psicològic adreçat a adolescents i joves per 
detectar i atendre, de forma preventiva, el patiment psicològic i els proble-
mes de salut mental, tot posant en marxa un programa d'atenció psicològica 
gratuïta i sense cita prèvia, per adolescents i joves de 12 a 22 anys al conjunt 
de Catalunya, començant per les ciutats de més de 50.000 habitants i capitals 
de comarca. 

11. Posar en marxa un telèfon específic, integral i gratuït d'atenció al suïcidi. 
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12. Equiparar les condicions laborals del personal de totes les empreses pú-
bliques del Servei Català de la Salut amb la dels treballadors i treballadores 
de l'Institut Català de la Salut. 

13. Establir en la negociació del conveni del SISCAT, un calendari per l'e-
quiparació de les condicions laborals de totes i tots els treballadors sanitaris 
catalans del Sistema Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). 

14. Garantir el retorn al conjunt de treballadors i treballadores sanitaris del 
SISCAT del 5% retallat en les seves nòmines. 

15. Posar en marxa un pla de xoc per a fer front a la jubilació de milers de 
facultatius els propers cinc anys. Alhora, posar en marxa un pla per retenir 
els MIR que es formen a Catalunya i que després marxen a altres Comunitats 
Autònomes un cop finalitzada la seva formació. 

16. Estudiar la possibilitat que tots els professionals del SISCAT rebin la 
seva nòmina directament del Departament de Salut. 

17. Aprovar, abans de finalitzar el 2022, l'ordre per garantir un temps d'espe-
ra menor a 6 mesos per les operacions de reconstrucció mamària, per tal que 
estigui vigent l'1 de gener de 2023. 

18. Impulsar de manera decidida la internalització del Transport Sanitari i 
del 061. 

19. Establir una línia d'ajuts a aquelles persones amb malaltia crònica, espe-
cialment amb deficiències respiratòries, que necessiten d'aparells sanitaris 
que consumeixen electricitat i que han vist disparades la seva factura de la 
llum. 

20. Millorar la gestió de la demanda d'accés a les tècniques de reproducció 
assistida entre els diferents hospitals públics, que ofereixen el servei públic 
de Reproducció Humana Assistida (RHA), amb la finalitat de disminuir les 
llistes d'espera i evitar els greuges entre territoris. Implantar a les regions 
sanitàries de Lleida i Tarragona serveis propis de fecundació in vitro, i en el 
cas de Lleida també d'inseminació artificial, assegurant que la totalitat dels 
serveis de RHA siguin de qualitat. 

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022 

David Cid Colomer, portaveu GP ECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 77072, 77417, 77419, 77442, 77445 / Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 22.11.2022 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 77072) 

A la Mesa del Parlament 

Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats del conseller de Salut 
(tram. 302-00208/13). 
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Esmena 1 
GP de Ciutadans 
D'addició al punt 19 

19. [...] i que han vist disparades la seva factura de la llum, com els malalts 
d'ELA, als quals cal, a més, accelerar al màxim el reconeixement de la seva 
dependència per part de l'Administració de la Generalitat. 

Esmena 2 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un nou punt 19 bis 

19 bis. El Parlament de Catalunya creu imprescindible que la tramitació en 
el Congrés dels Diputats de la Proposició de llei per garantir el dret a una 
vida digna de les persones amb esclerosi lateral amiotròfica sigui desblo-
quejada pels grups que detenten la majoria d'aquella Cambra, per perme-
tre'n el debat i la votació d'una iniciativa que busca millorar les condicions 
de vida d'aquests malalts. 

Esmena 3 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un nou punt 19 ter 

19 ter. Sol·licitar al Govern d'Espanya que acceleri el procediment d'in-
corporació dels fàrmacs d'immunoteràpia dirigida contra el càncer de ma-
ma metastàsic autoritzats per l'Agència Europea del Medicament, com el 
pertuzumab, neratinib, olaparib, talazoparib, tucatinib, trastuzumab, pem-
brolizumab y pembrolizumab, al catàleg de prestacions sanitàries i a la 
cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut, i, mentre això no 
es faci efectiu, a abonar-ne el cost a les malaltes que els necessitin. 

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022 

Ignacio Martín Blanco Anna Grau Arias 
Portaveu del GP Cs Diputada del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - UN NOU 
CICLE PER GUANYAR (REG. 77417) 

A la Mesa del Parlament 

Laia Estrada Cañón, diputada, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Gua-
nyar, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre les prioritats del conseller de Salut (tram. 302-
00208/13). 

Esmena 1 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De modificació del punt 1 

1. Establir un calendari pressupostari màxim de tres anys, per assolir El 2023 
destinar el 25% del Pressupost de Salut destinat a l'Atenció Primària. 
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Esmena 2 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició d'un punt 1bis 

1bis. Destinar l'augment pressupostari en atenció primària als EAP (Equips 
d'Atenció Primària). 

Esmena 3 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició d'un punt 1ter 

1ter. Recuperar la dotació de personal (metgesses, infermeres, personal 
administratiu i treballadores socials) que els EAP tenien el 2010, dotant-los 
amb personal suficient i cobrint absències per baixes, vacances i jubilacions. 

Esmena 4 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De modificació del punt 5 

5. Garantir que els Centres Equips d'Atenció Primària seran els qui assumi-
ran l'atenció sanitària dels i les usuàries de les residències catalanes. 

Esmena 5 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició d'un punt 5bis 

5bis. Possibilitar la gestió directa de les llistes d'espera i agendes d'especia-
listes d'hospital, és a dir, l'accessibilitat d'hores per programar des d'Aten-
ció Primària, tant proves com primeres visites, en el termini de 4 mesos. 

Esmena 6 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició al punt 14 

14. Garantir el retorn al conjunt de treballadors i treballadores sanitaris del 
SISCAT del 5% retallat en les seves nòmines des del 2010, així com incre-
mentar-lo amb un 5% addicional. 

Esmena 7 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició d'un punt 14bis 

14bis. Eliminar l'actual sistema de Direcció Per Objectius (DPO) convertint 
aquest complement en una paga extraordinaria fixa i no avaluable que sigui 
percebuda per totes les professionals de manera equitativa, al llarg del 
2023. 
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Esmena 8 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De modificació del punt 16 

16. Estudiar la possibilitat Possibilitar que tots els professionals del SISCAT 
rebin la seva nòmina directament del Departament de Salut. 

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022 

Laia Estrada Cañón Eulàlia Reguant i Cura 
Diputada del GP CUP-NCG Portaveu del GP CUP-NCG 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 77419) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats del conseller de Salut 
(tram. 302-00208/13). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició al punt 4 

4. Mantenir la longitudinalitat com un principi bàsic del nostre model d'aten-
ció primària pels seus beneficis en la reducció de la mortalitat dels pacients, 
com demostren les evidències científiques, i no crear unitats específiques 
que trenquin els principis de l'atenció primària.  

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 5 

5. Garantir i dotar dels recursos necessaris perquè els Centres d'Atenció 
Primària siguin els qui assumiran l'atenció sanitària dels i les usuàries de les 
residències catalanes. 

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició al punt 6 

6. Aturar el procés de concentració pediàtrica al conjunt del territori català 
atès que, a la pràctica, suposa la pèrdua de l'atenció pediàtrica en els Centres 
d'Atenció Primària, tal com demostra el que està succeint en municipis com 
Sabadell, o en comarques com l'Anoia, a Santa Margarida de Montbui o en 
la unitat de Barcelona.  
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Esmena 4 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició al punt 7 

7. Obrir un procés de debat públic i transparent amb els ciutadans i ciutada-
nes, els professionals sanitaris i societats científiques, sobre el model d'aten-
ció pediàtrica de la propera dècada a Catalunya. 

Esmena 5 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició al punt 8 

8. Establir una partida pressupostària addicional per acompanyar i donar 
resposta a les necessitats sanitàries dels milers de ciutadans i ciutadanes que 
pateixen COVID persistent, així com crear unitats de referència territorial i 
abordatge transversal i generar mecanismes de difusió d'aquestes.  

Esmena 6 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició al punt 11 

11. Posar en marxa un telèfon específic, integral i gratuït d'atenció al suïcidi 
mitjançant una campanya d'informació i difusió.  

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2022 

Alícia Romero Llano Assumpta Escarp Gibert 
Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 77442) 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les prioritats del conseller de Salut (tram. 302-00208/13). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 2 

Garantir l'accessibilitat als centres d'atenció primària i, per tant, als diferents 
membres de l'equip d'atenció primària, en un màxim de 48 hores. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 3 

Garantir la cobertura sanitària als Centres d'Atenció Primària i consultoris 
locals que en depenen, tenint com a referència els mateixos serveis que dis-
posaven abans de la pandèmia de la COVID-19. 
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Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 5 

Garantir que els equips d'atenció primària realitzin l'atenció sanitària dels 
usuaris/ies de les residència amb places concertades a Catalunya. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 6 

Impulsar el model d'Equips Territorials d'Atenció Primària Pediàtrica 
(ETAPP) amb autonomia de gestió com a motor de canvi del model d'aten-
ció pediàtrica a Catalunya, tal i com proposa la Societat Catalana de Pedia-
tria. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 7 

Dins del marc del Fòrum de Diàleg Professional, obrir un procés de debat 
sobre el model d'atenció pediàtrica a Catalunya, que parteixi de la proposta 
sobre el model d'Atenció Pediàtrica a l'Atenció Primària a Catalunya realit-
zat per la Societat Catalana de Pediatria. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació i supressió del punt 10 

Reforçar el servei de suport psicològic adreçat a adolescents i joves per de-
tectar i atendre, de forma preventiva, el patiment psicològic i els problemes 
de salut mental, tot posant en marxa un programa d'atenció psicològica gra-
tuïta i sense cita prèvia, per adolescents i joves de 12 a 22 anys al conjunt de 
Catalunya, amb cobertura a tota Catalunya i equitat territorial. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 11 

Garantir la gratuïtat del telèfon 061 i que aquest disposi dels mitjans neces-
saris per atendre el risc de suïcidi. 

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició al punt 12 

Equiparar progressivament, les condicions laborals del personal de totes les 
empreses públiques del Servei Català de la Salut amb la dels treballadors i 
treballadores de l'Institut Català de la Salut. 

Esmena 9 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 13 

Destinar els recursos econòmics necessaris per establir, en la negociació del 
conveni del Sistema Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), 
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un calendari per assolir l'equiparació de les condicions laborals de totes i 
tots els treballadors sanitaris catalans del SISCAT. 

Esmena 10 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició al punt 15 

Posar en marxa un pla de xoc per a fer front a la jubilació de milers de facul-
tatius els propers cinc anys. Alhora, posar en marxa un pla per retenir els 
MIR que es formen a Catalunya i que després marxen a altres Comunitats 
Autònomes un cop finalitzada la seva formació, així com instar al govern 
espanyol a incrementar de manera significativa les places MIR que s'oferei-
xen a Catalunya, així com les places per cursar estudis de medicina a les 
facultats catalanes. 

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022 

Mònica Sales de la Cruz 
Portaveu del GP JxCat 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 77445) 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les prioritats del conseller de Salut (tram. 302-00208/13). 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació i supressió del punt 1 

1. Establir un calendari pressupostari màxim de tres anys, per assolir desti-
nar el 25% del Pressupost de Salut destinat a l'Atenció Primària. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació i supressió del punt 2 

2. Garantir l'accessibilitat als centres a l'd'atenció primària en els processos 
no urgents i, per tant, la cita amb el teu metge o metgessa de capçalera en un 
màxim de 48 hores. 

Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació i supressió del punt 3 

3. Garantir la reobertura l'accessibilitat als de tots els consultoris mèdics 
amb el funcionament dels mateixos serveis que disposaven abans de la pan-
dèmia de la COVID. adequats per a la població de referència i a les necessi-
tats territorials. 
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Esmena 4 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació i supressió del punt 4 

4. Mantenir la longitudinalitat, adaptant-la al context actual, com un principi 
bàsic del nostre model d'atenció primària pels seus beneficis en la reducció 
de la mortalitat millor atenció dels pacients, com demostren les evidències 
científiques.  

Esmena 5 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació i supressió del punt 5 

5. Garantir, conjuntament amb el Departament de Drets Socials, i d'acord 
amb el Pla Interdepartamental d'Atenció i Interacció Social i Sanitària 
(PIAISS), si que els Centres d'Atenció Primària seran han de ser els qui as-
sumiran l'atenció sanitària dels i les usuàries de les residències catalanes.  

Esmena 6 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació i supressió del punt 6 

6. Aturar Avançar en la constitució d'Equips Territorials d'Atenció el procés 
de concentració pediàtrica al conjunt del territori català atès que, a la pràcti-
ca, suposa fer l'equip més atractiu pels professionals, dotant de major acces-
sibilitat a l'especialitat i augmentant la coordinació de l'atenció. la pèrdua 
de l'atenció pediàtrica en els Centres d'Atenció Primària, tal com demostra el 
que està succeint en municipis com Sabadell, o en comarques com l'Anoia, a 
Santa Margarida de Montbui.  

Esmena 7 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació i supressió del punt 7 

7. Donar continuïtat al Fòrum de Diàleg Professional que va Obrir un pro-
cés de debat públic i transparent amb els ciutadans i ciutadanes i els profes-
sionals sanitaris, experts, comunitats científiques, entitats i associacions 
(cíviques, veïnals, etc.) sobre el model d'atenció pediàtrica de la propera 
dècada a Catalunya.  

Esmena 8 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació i supressió del punt 8 

8. Establir una partida pressupostària addicional per acompanyar i donar 
resposta Dotar els propers pressupostos de la Generalitat amb els recursos 
econòmics necessaris que garanteixin l'atenció a les necessitats sanitàries 
dels milers de ciutadans i ciutadanes que pateixen COVID persistent.  

Esmena 9 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació i supressió del punt 9 

9. Donar un fort impuls a Seguir amb la implantació dels programes de d'a-
tenció a la salut bucodental pública, tal i com fixa el calendari de desplega-
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ment de i a la Llei 12/2020, de 13 d'octubre, de l'Atenció Pública de la Salut 
Bucondental aprovada pel Parlament de Catalunya.  

Esmena 10 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació i supressió del punt 10 

10. Seguir desplegant les actuacions fixades pel Departament de Salut que 
prioritzen l'atenció a la Salut Mental, concretament les línies específiques 
destinades a donar Crear un servei de suport psicològic adreçat a adoles-
cents i joves per detectar i atendre, de forma preventiva, el patiment psicolò-
gic i els problemes de salut mental, tot posant en marxa un el programa d'a-
tenció a la crisi en infants i joves amb patologia mental d'atenció psicològica 
gratuïta i sense cita prèvia, per adolescents i joves de 12 a 22 anys al conjunt 
de Catalunya., començant per les ciutats de més de 50.000 habitants i capi-
tals de comarca.  

Esmena 11 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació i supressió del punt 11 

11. Posar Potenciar i promocionar el telèfon d'atenció a la conducta suïcida 
que el Departament de Salut té en marxa des del passat juny, com un telèfon 
professional específic, integral i gratuït d'atenció i prevenció del al suïcidi.  

Esmena 12 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació i supressió del punt 12 

12. Iniciar el procés per Equiparar les condicions laborals del personal de 
totes les empreses públiques del Servei Català de la Salut adscrites al conve-
ni SISCAT amb la dels treballadors i treballadores de l'Institut Català de la 
Salut.  

Esmena 13 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació i supressió del punt 13 

13. Establir Proposar en la negociació del conveni del SISCAT, un calendari 
per l'equiparació de les condicions laborals de totes i tots dels treballadors i 
les treballadores sanitaris catalans del Sistema Integral d'Utilització Pública 
de Catalunya (SISCAT). sempre que aquesta no representi una ingerència 
en el dret de negociació col·lectiva d'aquests treballadors, davant l'autono-
mia de gestió. 

Esmena 14 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació i supressió del punt 14 

14. Garantir Fer efectiu el retorn al conjunt de treballadors i treballadores 
sanitaris del SISCAT del 5% retallat dels corresponents increments retribu-
tius que no se'ls hi van aplicar en les seves nòmines.  
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Esmena 15 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació i supressió del punt 15 

15. Posar en marxa un pla de xoc Donar continuïtat al Fòrum de Diàleg 
Professional que preveu, en una segona fase, de caire operatiu, activar me-
sures, per a fer front, entre d'altres, a la jubilació de professionals milers de 
facultatius els propers cinc anys. Alhora, posar en marxa un pla i accions 
concretes per retenir els MIR que es formen a Catalunya i que després mar-
xen a altres Comunitats Autònomes un cop finalitzada la seva formació.  

Esmena 16 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació i supressió del punt 17 

17. Aprovar, abans de finalitzar el 2022, l'ordre que modifica l'annex 1 del 
Decret 354/2002, de 24 desembre per garantir un temps d'espera menor a 6 
mesos per les operacions de reconstrucció mamària, per tal que estigui vi-
gent l'1 de gener de 2023.  

Esmena 17 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació i supressió del punt 18 

18. Seguir Impulsarnt, d'acord amb els terminis legalment establerts i confe-
rits per a la tramitació d'aquesta tipologia, de manera decidida la Proposi-
ció de llei per a la internalització del Transport Sanitari, i del 061. així ma-
teix es seguirà treballant per a internalitzar el telèfon 061 en el moment que 
les condicions contractuals ho permetin. 

Esmena 18 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació del punt 19 

19. Revisar la metodologia de la tramitació d'ajuda, alleugerint el procés de 
tramitació i, Establir una línia d'ajuts a aquelles persones amb malaltia crò-
nica, especialment amb deficiències respiratòries, que necessiten d'aparells 
sanitaris que consumeixen electricitat i que han vist disparades la seva factu-
ra de la llum. 

Esmena 19 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació i supressió del punt 20 

20. Millorar la gestió de la demanda d'accés l'accessibilitat a les tècniques de 
reproducció assistida entre els diferents hospitals públics, que ofereixen el 
servei públic de Reproducció Humana Assistida (RHA), amb la finalitat de 
disminuir les llistes d'espera i evitar els greuges entre territoris. Implantar a 
les regions sanitàries de Lleida i Tarragona serveis propis de fecundació in 
vitro, i en el cas de Lleida també d'inseminació artificial, assegurant que la 
totalitat dels serveis de RHA siguin de qualitat.  
Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022 
Marta Vilalta i Torres, portaveu del GP ERC 
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Punt 17 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el des-
plegament de l'economia de l'hidrogen verd 

302-00209/13 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 76734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el 
desplegament de l'economia de l'hidrogen verd (tram. 300-00229/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. Vol posar en valor del sector químic del camp de Tarragona com un ele-
ment tractor per la economia del país, així com la necessitat d'acompanyar i 
impulsar la transició del sector, així com de totes les indústries electrointen-
sives, que permeti un model industrial sostenible, en compliment dels objec-
tius de descarbonització que la Unió Europea ha fixat per al 2050. 

2. Constata el caràcter estratègic del projecte de Vall de l'Hidrogen per a tal 
de continuar transformant el pol industrial químic del Camp de Tarragona, 
com també el conjunt de la indústria i de la mobilitat, així com garantir la 
reducció d'emissions de CO2 i impulsar l'estalvi energètic. 

3. Insta el Govern de la Generalitat a acompanyar el sector en aquest procés de 
transformació econòmica i ecològica per a tal d'aconseguir que les comarques 
del Camp de Tarragona liderin una Vall de l'Hidrogen de Catalunya que per-
meti a la industria i a la mobilitat de tot el país col·laborar de forma rellevant 
en la lluita contra el canvi climàtic i transformar el model productiu. 

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022 

Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 77420, 77444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022 

CORRECCIÓ D’ERRADES 

Reg. 77533 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.11.2022 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 77420) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix l'arti-
cle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de 
l'economia de l'hidrogen verd (tram. 302-00209/13). 
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Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 4 

4. Implementar mesures per accelerar la descarbonització de l'economia, 
capturant de forma eficient el diòxid de carboni (CO2) i invertint en la seva 
transformació en productes de valor afegit. 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 5 

5. Augmentar la instal·lació d'energies renovables a Catalunya.  

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 6 

6. Mantenir el treball realitzat pel Govern d'Espanya en la redacció del 
reglament sobre xarxes tancades d'energia que permetrà l'abaratiment dels 
costos per a la indústria de Tarragona.  

Esmena 4 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 7 

7. Publicar la totalitat del PROENCAT 2050, eina imprescindible per poder 
planificar adequadament l'energia a Catalunya i incrementar les inversions 
necessàries per a l'acompliment dels seus objectius. 

Esmena 5 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 8 

8. Redactar, en el termini de sis mesos, el full de ruta de l'Hidrogen Verd a 
Catalunya que esdevingui l'eina de planificació de l'Hidrogen Verd al nostre 
país. 

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022 

Alícia Romero Llano Rubén Viñuales Elías 
Portaveu del GP PSC-Units Diputat del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 77444, 77533) 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el desplegament de l'economia de l'hidrogen verd (tram. 
302-00209/13). 
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Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició al punt 3 

3. Insta el Govern de la Generalitat a acompanyar el sector en aquest procés 
de transformació econòmica i ecològica per a tal d'aconseguir que les co-
marques del Camp de Tarragona liderin una Vall de l'Hidrogen de Catalunya 
que permeti a la industria i a la mobilitat de tot el país col·laborar de forma 
rellevant en la lluita contra el canvi climàtic i transformar el model produc-
tiu, impulsant i agilitzant de manera decidida a Catalunya els parcs eòlics i 
fotovoltaics, que són imprescindibles també per poder subministrar l'ener-
gia elèctrica renovable necessària per a la producció d'aquest hidrogen 
verd a través del procés d’electròlisi. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició d'un nou punt 4 

Publicar, en el termini màxim d'un mes, el document complet de la darrera 
actualització que es va presentar de la PROENCAT, a fi de poder veure, 
entre d'altres aspectes, el detall numèric de com aquest estudi prospectiu 
contempla les necessitats de generació d'energia elèctrica renovable per a 
la producció d'hidrogen verd a Catalunya a través de l’electròlisi. 

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022 

Mònica Sales de la Cruz 
Portaveu del GP JxCat 
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Punt 18 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el plane-
jament urbanístic al Camp de Tarragona 

302-00211/13 

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG 

Reg. 76752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022 

A la Mesa del Parlament 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Laia Estrada Cañón, diputada del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Gua-
nyar, d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el 
planejament urbanístic al Camp de Tarragona (tram. 300-00236/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. No aprovar definitivament la MPDU de reordenació de l'àmbit del CRT 
de Vila-seca i Salou, i anul·lar-lo de manera immediata. 

2. Eliminar, tal com considera el CTESC, l'excepció recollida a la Llei 
6/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc, d'ampliar fins a un màxim de sis el nombre total de 
casinos de joc autoritzats a tot el territori de Catalunya, els quals es podrien 
construir en el CRT de Vila-seca i Salou. 

3. Derogar l'article 17 de la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la 
Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de 
normes en matèria de tributació, comerç i joc, relatiu a la Modificació de la Llei 
25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a 
l'euro que permet una rebaixa fiscal del 55% al 10% per als casinos de joc. 

4. Impulsar un debat amb els agents socials i la població de les comarques 
del Camp de Tarragona en relació al futur del seu model de desenvolupa-
ment econòmic. 

5. No fer efectiva la compra per valor de 120 milions d'euros dels terrenys on 
s'ha d'ubicar el recinte de casinos de Hard Rock a través l'Institut Català del 
Sòl o qualsevol altre ens del sector públic català. 

6. Deixar d'emprar el planejament urbanístic per a donar compliment als 
interessos de les elits empresarials i financeres. 

7. Revisar, i incorporar dins el projecte de la nova Llei de Territori, els proce-
diments de tramitació dels Plans Directors Urbanístics, per tal que responguin 
al bé comú i garanteixin el respecte a l'autonomia municipal i als Plans Terri-
torials Parcials, i incorporin un aprofundiment en els processos de participació 
i consens ciutadà i municipal, així com l'avaluació ambiental estratègica amb 
informe proposta obligatori i vinculant. En el cas de Plans Directors Urbanís-
tics impulsats pel Govern, portar-los a debat i consens parlamentari previ a 
l'aprovació definitiva. 
Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022 
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Laia Estrada Cañón, diputada, GP CUP-NCG 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 77440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 77440) 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el planejament urbanístic al Camp de Tarragona (tram. 302-
00211/13). 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació en el punt 1 

1. Resoldre definitivament, quan es compleixin tots els requisits, la MPDU 
DE REORDENACIÓ DE L'ÀMBIT DEL CRT DE VILA SECA I SALOU. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació en el punt 2 

2. Eliminar, l'excepció recollida a la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modifi-
cació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i 
d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc, d'ampliar 
fins a un màxim de sis el nombre total de casinos de joc autoritzats a tot el 
territori de Catalunya, els quals es podrien construir en el CRT de Vila-Seca 
i Salou, disposant que el nombre queda limitat a un casino, de manera que 
el nombre total de casinos a Catalunya passi de 4 a 5. 

Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació en el punt 4 

4. Prosseguir amb el debat amb els agents socials i la població de les co-
marques del Camp de Tarragona en relació al futur del seu model de desen-
volupament econòmic. 

Esmena 4 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació en el punt 6 

6. Emprar el planejament urbanístic per a donar compliment als principis 
generals de l'actuació urbanística. 

Esmena 5 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació en el punt 7 

7. Revisar, i incorporar dins el projecte de la nova Llei de Territori, els pro-
cediments de tramitació dels Plans Directors Urbanístics, per tal que res-
ponguin al bé comú i garanteixin el respecte a l'autonomia municipal i als 
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Plans Territorials Parcials, i incorporin un aprofundiment en els processos 
de participació ciutadà i municipal, així com l'avaluació ambiental estratè-
gica. 

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022 

Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP ERC 
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Punt 19 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les me-
sures per a combatre la violència masclista 

302-00212/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 76753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix 
l'article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a combatre la 
violència masclista (tram. 300-00240/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. Publicar, en el termini de tres mesos, una enquesta sobre la violència de 
gènere entre la població de 10 a 17 anys per detectar tota forma de violència 
física, psicològica, sexual o verbal exercida sobre les adolescents per les 
seves parelles i/o exparelles, per detectar la percepció que tenen com a 
agressors o agredides, quines són les idees sexistes que persisteixen entre 
nois i noies, el consum de pornografia i l'efecte que té sobre les seves relaci-
ons, i per copsar quines són les idees preconcebudes sobre les relacions afec-
tivo-sexuals. 

2. Revisar el programa Coeduca't i qualsevol altre programa de coeducació 
per garantir que s'està lluitant per desmuntar els estereotips de gènere, tant de 
rol, com de manera de ser i de marcadors corporals. 

3. Revisar el programa d'educació afectivo-sexual per tenir la seguretat que 
incideix no només en el plaer sinó en el respecte a l'altre i les desavantatges 
de la pornografia. 

4. Elaborar un programa d'educació emocional per als centres escolars. 

5. Elaborar un programa de rehabilitació per als joves agressors sexuals. 

6. Impulsar programes formatius i de resocialització en el tractament peno-
lògic de menors com els de control de l'agressió sexual i el de violència de 
gènere. 

7. Fer una campanya de sensibilització cap als patrons masclistes pensada 
per a menors de 17 anys. 

8. Fer campanyes per donar a conèixer els recursos que tenen les víctimes de 
violència masclista menors de 18 anys. 

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2022 

Alícia Romero Llano, portaveu; Gemma Lienas Massot, diputada, GP PSC-
Units 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 77424, 77426, 77434 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022 

GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ PODEM (REG. 77424) 

A la Mesa del Parlament 

David Cid Colomer, portaveu, Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta 
del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que estableix l'ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures per a com-
batre la violència masclista (tram. 302-00212/13). 

Esmena 1 
GP d'En Comú Podem 
De modificació i supressió al punt 1 

1. Publicar, en el termini de tres mesos, una enquesta sobre la violència de 
gènere entre la població de 10 14 a 17 anys per detectar tota forma de vio-
lència física, psicològica, sexual o verbal exercida sobre les adolescents per 
les seves parelles i/o exparelles, per detectar la percepció que tenen com a 
agressors o agredides, quines són les idees sexistes que persisteixen entre 
nois i noies, el consum de pornografia i l'efecte que té sobre les seves relaci-
ons, i per copsar quines són les idees preconcebudes sobre les relacions afec-
tivo-sexuals. Elaborar un nou estudi sobre les violències masclistes en l'ado-
lescència i joventut i garantir la seva actualització anual. Aprovar, per 
aquest efecte, protocols pel tractament de dades en els diferents serveis d'a-
tenció a l'adolescència i joventut per tal de sistematitzar la recollida d'indi-
cadors que permetin analitzar la prevalença de les violències masclistes 
entre l'adolescència i joventut.  

Esmena 2 
GP d'En Comú Podem 
De modificació i supressió al punt 2 

2. Revisar Enfortir el programa Coeduca't i qualsevol altre programa de coe-
ducació per garantir que s'està lluitant per desmuntar els estereotips de gène-
re, tant de rol, com de manera de ser i de marcadors corporals la incorpora-
ció de la coeducació i l'educació sexo afectiva al currículum educatiu i a 
tots els projectes de centre, facilitant la formació a tot el professorat, i que 
es pugui implantar de manera transversal al llarg de tota l'etapa educativa 
obligatòria pel curs 2023-2024, tal com es va aprovar a la Moció 120/XIV 
del Parlament de Catalunya. 

Esmena 3 
GP d'En Comú Podem 
De modificació i supressió al punt 3 

3. Revisar Enfortir el programa d'educació afectivo-sexual per tenir la segu-
retat que incideix no només en el plaer sinó en el respecte a l'altre i les desa-
vantatges de la pornografia com a pilar indispensable per promoure la salut 
sexual i reproductiva i el benestar emocional, des d'una perspectiva de res-
pecte als drets humans i l'equitat de gènere.  
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Esmena 4 
GP d'En Comú Podem 
De modificació i supressió al punt 5 

5. Elaborar un programa de rehabilitació per als joves agressors sexuals.  

Impulsar polítiques públiques per a la població masculina per promoure 
canvis en els seus models relacionals per a ser més respectuosos i saluda-
bles en relació al seu gènere determinat per la heteronorma. Tot, mitjançant 
recursos qualificats per l'atenció i assessorament de tipus psicològic, educa-
tiu i jurídic adreçat, també, a homes que han exercit qualsevol tipus de vio-
lència masclista.  

Esmena 5 
GP d'En Comú Podem 
De modificació i supressió al punt 6 

6. Impulsar programes formatius i de resocialització en el tractament peno-
lògic de menors com els de control de l'agressió sexual i el de violència de 
gènere. Dotar de recursos els serveis de Justícia Juvenil incrementant les 
ràtios de professionals (educadores socials i psicòlogues) i enfortir la figura 
de referent de gènere i violències masclistes als serveis d'execució penal a la 
comunitat i de justícia juvenil adreçats a joves de 14 a 17 anys.  

Esmena 6 
GP d'En Comú Podem 
De modificació i supressió al punt 7 

7. Fer una campanya de sensibilització cap als patrons masclistes sobre la 
diversitat de gènere i el dret de les noies a viure lliures de violències mas-
clistes pensada per a menors de 17 anys.  

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022 

David Cid Colomer Susanna Segovia Sánchez 
Portaveu del GP ECP Portaveu adjunta del GP ECP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 77426) 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les mesures per a combatre la violència masclista (tram. 
302-00212/13). 

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. Publicar, en el termini de tres mesos, una enquesta sobre la violència mas-
clista entre la població de 10 a 17 anys per detectar tota forma de violència 
física, psicològica, sexual o verbal exercida sobre les adolescents per les 
seves parelles i/o exparelles, per detectar la percepció que tenen com a 
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agressors o agredides, quines són les idees sexistes que persisteixen entre 
nois i noies, el consum de pornografia i l'efecte que té sobre les seves relaci-
ons, i per copsar quines són les idees preconcebudes sobre les relacions afec-
tivo-sexuals. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició d´un nou punt 

9. Fer campanyes informatives orientades als i les adolescents per a consci-
enciar-los i ajudar-los a identificar les violències masclistes en entorns digi-
tals. 

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022 

Mònica Sales de la Cruz 
Portaveu del GP JxCat 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 77434) 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les mesures per a combatre la violència masclista (tram. 
302-00212/13). 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana 
De supressió i addició del punt 1 

1. Publicar Iniciar, en el termini de tres mesos 6 mesos, una proposta de 
diferents estudis una enquesta sobre la violència de gènere les violències 
masclistes entre la població de 10 a 17 anys per detectar tota forma de vio-
lència física, psicològica, sexual o verbal exercida sobre les adolescents per 
les seves parelles i/o exparelles, per detectar la percepció que tenen com a 
agressors o agredides, quines són les idees sexistes que persisteixen entre 
nois i noies, el consum de d'aquella pornografia que naturalitza la violència 
sexual i l'efecte que té sobre les seves relacions, i per copsar quines són les 
idees preconcebudes sobre les relacions afectivo-sexuals. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana 
De supressió al punt 2 

2. Revisar el programa Coeduca't i qualsevol altre programa de coeducació 
per garantir que s'està lluitant per desmuntar els estereotips de gènere, tant de 
rol, com de manera de ser i de marcadors corporals. 
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Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació i supressió del punt 3 

3. Assegurar que Revisar el programa d'educació afectivo-sexual per tenir la 
seguretat que incideix no només en el plaer sinó en el respecte a l'altre i les 
desavantatges de la pornografia. 

Esmena 4 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació i supressió del punt 4 

4. Elaborar un programa d'educació emocional pla de benestar de l'alumnat 
per als centres escolars.  

Esmena 5 
GP d'Esquerra Republicana 
De supressió i addició del punt 5 

5. Elaborar Revisar els programes educatius i de tractament un programa de 
rehabilitació per als joves agressors sexuals en el marc de la justícia juvenil 
per garantir que estiguin fets des de la perspectiva feminista interseccional. 

Esmena 6 
GP d'Esquerra Republicana 
De supressió i addició del punt 6 

6. Assegurar que els Impulsar programes formatius i de resocialització en el 
tractament penològic de menors com els de control de l'agressió sexual i el 
de violència masclista de gènere continguin parts formatives i pedagògiques 
amb perspectiva feminista interseccional. 

Esmena 7 
GP d'Esquerra Republicana 
De supressió i addició del punt 7 

7. Fer una campanya de sensibilització cap a nens, adolescents, joves i adults 
en la promoció de masculinitats antimasclistes i igualitàries. als patrons 
masclistes pensada per a menors de 17 anys. 

Esmena 8 
GP d'Esquerra Republicana 
De supressió i addició del punt 8 

8. Portar a terme diverses accions de difusió Fer campanyes per donar a 
conèixer els recursos que tenen les víctimes de violència masclista menors 
de 18 anys. 

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022 

Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP ERC 
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Punt 20 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
del Departament d'Interior 

302-00213/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 76754 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que esta-
bleix l'article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la gestió del Departament 
d'Interior (tram. 300-00241/13). 

Moció 

El Parlament de Catalunya:  

1. Constata:  

a. Que els canvis promoguts pel Conseller d'Interior al capdavant del Cos de 
Mossos d'Esquadra, al si de la prefectura policial i al capdavant de les co-
missaries superiors, divisions i regions policials, han generat un llarg període 
d'inestabilitat en la direcció del Cos policial. 

b. Que part d'aquests canvis no han estat justificats, atès que responen a deci-
sions arbitràries i unilaterals, suposant una greu intromissió en l'organització 
policial, que ultrapassa la potestat del titular del Departament d'Interior de 
nomenar el cap del Cos i, si s'escau, de concertar amb aquest els membres de 
la Prefectura. 

c. Que l'orientació de la política de seguretat del Govern es defineix al Pla 
General de Seguretat de Catalunya establert per la Llei 4/2003, de 7 d'abril, 
d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i no pas a través 
dels nomenaments o cessaments dels responsables de la prefectura, les regi-
ons policials, les Divisions i les comissaries superiors del Cos de Mossos 
d'Esquadra. 

d. Que el Departament d'Interior no ha elaborat el Pla General de Seguretat 
de Catalunya per tal d'elevar-lo al Govern per a la seva aprovació i posterior 
presentació al Parlament, essent el darrer Pla aprovat el corresponent al perí-
ode 2016-2019. 

e. Que el Departament d'Interior ha trigat més d'un any a donar el vistiplau al 
conveni de col·laboració entre el Cos de Mossos d'Esquadra i la Guàrdia 
Urbana de Barcelona proposat per l'Ajuntament de Barcelona per tal que la 
Guàrdia Urbana de Barcelona pugui recollir denúncies en matèria de Violèn-
cia de Gènere i Violència Domèstica, essent les víctimes de violència de 
gènere i domèstica les principals perjudicades per aquesta demora. 

f. Que el Departament d'Interior ha retingut de forma injustificada durant 
més de set mesos la Resolució del Ministeri de l'Interior que autoritza l'accés 
per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona a la base de dades del Sistema 
Automático de Identificación Dactilar (SAID). 
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g. Que l'accés al SAID facilita notablement la tasca d'identificació d'aquelles 
persones que, per raons policials o administratives, han de sotmetre's a 
aquest tràmit, reduint notablement el temps de la seva retenció per part de la 
policia i evitant el seu trasllat a la comissaria. 

h. Que el Departament d'Interior no ha arbitrat cap mecanisme que permeti el 
cobrament de les multes de trànsit imposades als ciutadans europeus autors 
d'infraccions a les carreteres catalanes, a l'espera de la resolució d'un conten-
ciós entre les empreses que optaven a l'adjudicació d'aquest servei, deixant 
així de recaptar més de 5 milions d'euros el present exercici pressupostari. 

i. Que el Departament d'Interior no ha desplegat la Direcció General de Co-
ordinació de les Policies Locals creada a inicis de la present legislatura, al no 
dotar-la pressupostàriament i no designar director o directora de la mateixa. 

2. En base a la constatació dels punts anteriors, el Parlament de Catalunya 
reprova l'actuació del Conseller d'Interior. 

3. Insta el Govern de la Generalitat a:  

a. Abstenir-se de fer més intromissions en l'organigrama del Cos de Mossos 
d'Esquadra, a fi d'evitar perllongar la incertesa generada. 

b. Elaborar i presentar al Parlament el Pla General de Seguretat de Catalunya 
2023-2025. 

c. Signar sense més dilacions el conveni amb l'Ajuntament de Barcelona per 
tal que la Guàrdia Urbana de Barcelona pugui recollir denúncies de les víc-
times de Violència de Gènere i Violència Domèstica. 

d. Agilitzar els tràmits per tal que la Guàrdia Urbana de Barcelona pugui accedir 
a la base de dades del Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID). 

e. Arbitrar amb urgència un sistema que permeti el cobrar les sancions per 
excés de velocitat imposades als ciutadans de la Unió Europea, evitant la 
prescripció de les mateixes. 

f. Dotar de pressupost i de recursos humans la Direcció General de Coordi-
nació de les Policies Locals prevista en l'organigrama vigent del Departa-
ment d'Interior. 

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2022 

Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, GP 
PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 77376, 77416, 77443, 77446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
22.11.2022 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 77376) 

A la Mesa del Parlament 

Ignacio Martín Blanco, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió del Departament d'Interior 
(tram. 302-00213/13). 
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Esmena 1 
GP de Ciutadans 
D'addició al punt 3b 

3b. Elaborar i presentar al Parlament el Pla General de Seguretat de Catalu-
nya 2023-2025 en el termini màxim de trenta dies. 

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022 

Ignacio Martín Blanco Matías Alonso Ruiz 
Portaveu del GP Cs Diputat del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - UN NOU 
CICLE PER GUANYAR (REG. 77416) 

A la Mesa del Parlament 

Xavier Pellicer Pareja, diputat, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Gua-
nyar, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la gestió del Departament d'Interior (tram. 302-
00213/13). 

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

1. Constata:  

a. Que els canvis promoguts pel Conseller d'Interior al capdavant del Cos de 
Mossos d'Esquadra, al si de la prefectura policial i al capdavant de les co-
missaries superiors, divisions i regions policials, han generat un llarg període 
d'inestabilitat en la direcció del Cos policial. 

b. Que part d'aquests canvis no han estat justificats, atès que responen a deci-
sions arbitràries i unilaterals, suposant una greu intromissió en l'organització 
policial, que ultrapassa la potestat del titular del Departament d'Interior de 
nomenar el cap del Cos i, si s'escau, de concertar amb aquest els membres de 
la Prefectura. 

c. Que l'orientació de la política de seguretat del Govern es defineix al Pla 
General de Seguretat de Catalunya establert per la Llei 4/2003, de 7 d'abril, 
d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i no pas a través 
dels nomenaments o cessaments dels responsables de la prefectura, les regi-
ons policials, les Divisions i les comissaries superiors del Cos de Mossos 
d'Esquadra. 

d. Que el Departament d'Interior no ha elaborat el Pla General de Seguretat 
de Catalunya per tal d'elevar-lo al Govern per a la seva aprovació i posterior 
presentació al Parlament, essent el darrer Pla aprovat el corresponent al perí-
ode 2016-2019. 

e. Que el Departament d'Interior ha trigat més d'un any a donar el vistiplau al 
conveni de col·laboració entre el Cos de Mossos d'Esquadra i la Guàrdia 
Urbana de Barcelona proposat per l'Ajuntament de Barcelona per tal que la 
Guàrdia Urbana de Barcelona pugui recollir denúncies en matèria de Violèn-
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cia de Gènere i Violència Domèstica, essent les víctimes de violència de 
gènere i domèstica les principals perjudicades per aquesta demora. 

f. Que el Departament d'Interior ha retingut de forma injustificada durant 
més de set mesos la Resolució del Ministeri de l'Interior que autoritza l'accés 
per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona a la base de dades del Sistema 
Automático de Identificación Dactilar (SAID). 

g. Que l'accés al SAID facilita notablement la tasca d'identificació d'aquelles 
persones que, per raons policials o administratives, han de sotmetre's a 
aquest tràmit, reduint notablement el temps de la seva retenció per part de la 
policia i evitant el seu trasllat a la comissaria. 

h. Que el Departament d'Interior no ha arbitrat cap mecanisme que permeti el 
cobrament de les multes de trànsit imposades als ciutadans europeus autors 
d'infraccions a les carreteres catalanes, a l'espera de la resolució d'un conten-
ciós entre les empreses que optaven a l'adjudicació d'aquest servei, deixant 
així de recaptar més de 5 milions d'euros el present exercici pressupostari. 

i. Que el Departament d'Interior no ha desplegat la Direcció General de Co-
ordinació de les Policies Locals creada a inicis de la present legislatura, al no 
dotar-la pressupostàriament i no designar director o directora de la mateixa. 

1. Constata: 

a. Que el Departament d'Interior no ha complert amb el compromís de mí-
nims del Govern de no interevenció d'ARRO i BRIMO en desnonaments en 
famílies o persones vulnerables. 

b. Que el departament d'interior no ha complert amb el compromís de mí-
nims del govern de la suspensió de l'ús de pilotes de Foam mentre no es 
garanteixin que no es vulneren els drets fonamentals en la seva aplicació, 
qüestió que ha quedat absolutament acreditada amb la publicació del seu 
protocol. 

c. Que del Departament d'Interior no ha deixat d'aplicar la Llei Mordassa 
quan aquesta vulnera el dret a la manifestació. 

d. Que el Departament d'Interior no ha posat en marxa els mecanismes sufi-
cients per tal de garantir que no es produeixi cap tipus d'actuació policial 
basada en qualsevol tipus de discriminació i el Mossos d'Esquadra han se-
guit col·laborant en redades policials amb identificacions per perfil ètnic i 
que acaben amb l'aplicació de la lleig d'estrangeria. 

e. Que el Departament d'Interior no ha actuat amb la necessària contundèn-
cia en diversos casos d'abusos policials que s'han produït o denunciat du-
rant els darrers anys. Actuació que hauria de suposar la suspensió immedia-
ta dels agents responsables i l'expulsió d'aquests del cos. 

Esmena 2 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De supressió i addició al punt 3 

3. Insta el Govern de la Generalitat a: 

a. Abstenir-se de fer més intromissions en l'organigrama del Cos de Mossos 
d'Esquadra, a fi d'evitar perllongar la incertesa generada. 

b. Elaborar i presentar al Parlament el Pla General de Seguretat de Catalunya 
2023-2025. 
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c. Signar sense més dilacions el conveni amb l'Ajuntament de Barcelona per 
tal que la Guàrdia Urbana de Barcelona pugui recollir denúncies de les víc-
times de Violència de Gènere i Violència Domèstica. 

d. Agilitzar els tràmits per tal que la Guàrdia Urbana de Barcelona pugui 
accedir a la base de dades del Sistema Automático de Identificación Dactilar 
(SAID). 

e. Arbitrar amb urgència un sistema que permeti el cobrar les sancions per 
excés de velocitat imposades als ciutadans de la Unió Europea, evitant la 
prescripció de les mateixes. 

f. Dotar de pressupost i de recursos humans la Direcció General de Coordi-
nació de les Policies Locals prevista en l'organigrama vigent del Departa-
ment d'Interior. 

a. A la no interevenció d'ARRO i BRIMO en desnonaments en famílies o 
persones vulnerables. 

b. A la suspensió de l'ús de pilotes de FOAM. 

c. A la no aplicació de la Llei Mordassa. 

d. A la posada en marxa els mecanismes suficients per tal de garantir que no 
es produeixi cap tipus d'actuació policial basada en qualsevol tipus de dis-
criminació. A la no participació dels Mossos en redades policials amb iden-
tificacions per perfil ètnic i que acaben amb l'aplicació de la lleig d'estran-
geria. 

e. A la suspensió immediata i l'inici de procediments d'expulsió de tots 
aquells agents que han vulnerat de forma greu drets fonamentals o ho han 
fet de forma reiterada al marge dels processos judicials que hi pugui haver 
en marxa 

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022 

Xavier Pellicer Pareja Eulàlia Reguant i Cura 
Diputat del GP CUP-NCG Portaveu del GP CUP-NCG 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 77443) 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la gestió del Departament d'Interior (tram. 302-00213/13). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya 
De supressió del punt 1a 

Que els canvis promoguts pel Conseller d'Interior al capdavant del Cos de 
Mossos d'Esquadra, al si de la prefectura policial i al capdavant de les co-
missaries superiors, divisions i regions policials, han generat un llarg període 
d'inestabilitat en la direcció del Cos policial. 
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Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya 
De supressió del punt 1c 

Que l'orientació de la política de seguretat del Govern es defineix al Pla Ge-
neral de Seguretat de Catalunya establert per la Llei 4/2003, de 7 d'abril, 
d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i no pas a través 
dels nomenaments o cessaments dels responsables de la prefectura, les regi-
ons policials, les Divisions i les comissaries superiors del Cos de Mossos 
d'Esquadra. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya 
De supressió del punt 1f 

Que el Departament d'Interior ha retingut de forma injustificada durant més 
de set mesos la Resolució del Ministeri de l'interior que autoritza l'accés per 
part de la Guàrdia Urbana de Barcelona a la base de dades del Sistema Au-
tomàtic d'Identificació Dactilar (SAID). 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició al punt 1i 

Que el Departament d'Interior no ha desplegat la Direcció General de Coordi-
nació de les Policies Locals creada a inicis de la present legislatura, al no do-
tar-la pressupostàriament i no designar director o directora de la mateixa, el 
que constata la manca d'un projecte per a les policies locals de Catalunya. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició al punt 3f 

Dotar de pressupost i de recursos humans la Direcció General de Coordina-
ció de les Policies Locals prevista en l'organigrama vigent del Departament 
d'Interior, i que es presenti en seu parlamentària el projecte d'Interior per 
part del Conseller per a les policies locals de Catalunya. 

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022 

Mònica Sales de la Cruz 
Portaveu del GP JxCat 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 77446) 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la gestió del Departament d'Interior (tram. 302-00213/13). 
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Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana 
De supressió i addició a la lletra c del punt 1 

c. Que l'orientació de la política de seguretat del Govern es defineix, entre 
d'altres, al Pla General de Seguretat de Catalunya establert per la Llei 
4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalu-
nya i no pas a través dels nomenaments o cessaments dels responsables de la 
prefectura, les regions policials, les Divisions i les comissaries superiors del 
Cos de Mossos d'Esquadra. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana 
De supressió i addició a la lletra e del punt 1 

e. Que el Departament d'Interior ha trigat més d'un any a donar el vistiplau ha 
signat amb l'ajuntament de Barcelona després de treballar-lo ambdues insti-
tucions, el al conveni de col·laboració entre el Cos de Mossos d'Esquadra i la 
Guàrdia Urbana de Barcelona proposat per l'Ajuntament de Barcelona per tal 
que la Guàrdia Urbana de Barcelona pugui recollir denúncies en matèria de 
Violència de Gènere i Violència Domèstica, essent les víctimes de violència de 
gènere i domèstica les principals perjudicades per aquesta demora. 

Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació de la lletra i del punt 1 

i. Que el Departament d'Interior exerceix les competències de la Direcció 
General de Coordinació de les Policies Locals, a través de la directora ge-
neral d'Administració de Seguretat i amb un pressupost per aquest àmbit de 
més de 500.000 euros. 

Esmena 4 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació de la lletra c del punt 3 

c. Celebrar la recent signatura del conveni amb l'Ajuntament de Barcelona 
per tal que la Guàrdia Urbana de Barcelona pugui recollir denúncies de les 
víctimes de Violència de Gènere i Violència Domèstica.  

Esmena 5 
GP d'Esquerra Republicana 
D'addició a la lletra e del punt 3 

e. Arbitrar amb urgència un sistema que permeti el cobrar cobrament de les 
sancions per excés de velocitat imposades als ciutadans de la Unió Europea, 
d'acord amb la legislació europea i la corresponent transposició a la legis-
lació estatal vigent.  
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Esmena 6 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació de la lletra f del punt 3 

f. Estudiar dotar de pressupost i de recursos humans la Direcció General de 
Coordinació de les Policies Locals prevista en l'organigrama vigent del De-
partament d'Interior.  

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022 

Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP ERC 
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Punt 21 | Debat i votació 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les me-
sures previstes per a reduir o suprimir l'impost sobre la ren-
da de les persones físiques i l'impost sobre successions i 
donacions 

302-00210/13 

PRESENTACIÓ: GP VOX 

Reg. 76735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022 

A la Mesa del Parlamento 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Sergio Macián de Greef, portavoz adjun-
to del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que esta-
blece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes 
per a reduir o suprimir l'impost sobre la renda de les persones físiques i l'im-
post sobre successions i donacions (tram. 300-00237/13). 

Moción 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:  

1. Bonificar el 99% del tramo autonómico del IRPF. 

2. Bonificar el 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en todos los 
grupos de sucesores y donatarios. 

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2022 

Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjun-
to, GP VOX 
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Punt 22 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ús so-
cial del català 

302-00214/13 

PRESENTACIÓ: GP JXCAT 

Reg. 76755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre l'ús social del català (tram. 300-00243/13). 

Moció 

1. El Parlament de Catalunya constata la urgència de realitzar abans d'acabar 
aquest període de sessions un Ple monogràfic sobre el català. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

2. Presentar en seu parlamentària el pla sistematitzat, calendaritzat i pressu-
postat d'impuls de l'ús social del català que es desprèn del Pacte Nacional per 
la Llengua. Aquest Pla ha d'incloure les mesures per reduir dèficits d'ús o de 
presència del català en el sector empresarial i tecnològic, el lleure, la cultura, 
l'assistència sanitària, justícia, drets socials i interior; i les destinades a ga-
rantir l'aprenentatge formal i no formal de la llengua catalana per part de 
nous parlants. 

3. Presentar en seu parlamentària el pla sistematitzat, calendaritzat i pressu-
postat de la implementació real del català a l'escola una vegada constatat, 
com així ho ha reconegut el Govern, la seva davallada en l'ús. 

4. Fer les gestions necessàries davant del Govern de l'Estat perquè:  

a. Tenint en compte els beneficis i el reconeixement que suposarà, que com-
pleixi els seus compromisos en la promoció de la llengua catalana i que tra-
miti formalment l'oficialitat del català a la Unió Europea. 

b. Reprengui la traducció i l'edició del Butlletí Oficial de l'Estat al català i 
n'assumeixi íntegrament el cost en reconeixement del plurilingüisme esta-
blert a la legislació constitucional. 

5. Garantir amb mesures de caràcter organitzatiu i pedagògic, validades pel 
Departament d'Educació, la protecció del dret dels alumnes a rebre l'ense-
nyament en català en aquells centres i grups en què sentències, autos o reso-
lucions judicials l'hagin posat en risc, malgrat el que disposen la Llei 8/2022 
de 9 de juny, el Decret llei 6/2022 de 30 de maig i els pronunciaments so-
lemnes de les autoritats educatives subsegüents. 

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2022 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 77415, 77421, 77423, 77439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
22.11.2022 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - UN NOU 
CICLE PER GUANYAR  (REG. 77415) 

A la Mesa del Parlament 

Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu 
del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per 
Guanyar, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre l'ús social del català (tram. 302-00214/13). 

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

1. El Parlament de Catalunya constata la urgència de realitzar abans d'acabar 
aquest període de sessions en el termini màxim de dos mesos un Ple mono-
gràfic sobre el català. 

Esmena 2 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició d'un punt 1bis 

1bis. El Parlament de Catalunya constata la necessitat d'avançar cap a l'a-
provació de la Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d'educació, que es troba actualment en tràmit par-
lamentari. 

Esmena 3 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De supressió i addició al punt 2 

2. Presentar en seu parlamentària el pla sistematitzat, calendaritzat i pressu-
postat d'impuls de l'ús social del català que es desprèn del Pacte Nacional per 
la Llengua. Aquest Pla ha d'incloure les mesures per reduir dèficits d'ús o de 
presència del català en el sector empresarial i tecnològic, el lleure, l'esport, 
la cultura, l'assistència sanitària i de cures, justícia, drets socials, mitjans de 
comunicació i interior i les destinades a garantir l'aprenentatge, a tot l'àmbit 
educatiu, formal i no formal de la llengua catalana per part de totes les per-
sones que visquin o treballin a Catalunya i no la tinguin com a llengua prò-
pia, tant en l'àmbit de l'educació formal com la de l'educació no formal, i la 
garantia d'espais d'ús social informal per a nous parlants. Donar importàn-
cia a la incorporació de la formació i la sensibilització a la carrera de ma-
gisteri i al CAP, per al professorat de secundària 
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Esmena 4 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
De supressió i addició al punt 3 

3. Presentar en seu parlamentària el pla sistematitzat, calendaritzat i pressu-
postat de la implementació real del català a l'escola les escoles i instituts, i 
postobligatòria, en tots els seus àmbits, recursos digitals a l'aula, activitats 
extraescolars, menjadors, conserges, personal de la neteja… una vegada 
constatat, com així ho ha reconegut el Govern, la seva davallada en l'ús. Això 
comporta:  

a) Formació del professorat de forma generalitzada en conscienciació lin-
güística, en sociolingüística, immersió, ensenyament de llengües minoritza-
des en contextos multilingües, etc, per tal que pugui esdevenir part activa en 
el procés de fer accessible la llengua catalana i el seu ús social a la totalitat 
de l'alumnat, com a dret bàsic i com a eina d'igualtat d'oportunitats i cohe-
sió social. 

b) Reactivació, actualització i dotació dels Plans Educatius d'Entorn basats 
en el binomi llengua catalana i cohesió social, i motor de l'ús del català en 
els àmbits extraescolars i d'activitats complementàries així com en l'àmbit 
de tota la comunitat educativa, vinculant l'ús social de la llengua catalana a 
l'experiència inclusiva, antiracista i de construcció comunitària.  

c) Responsabilitzar el cos d'inspecció de la tasca de suport i acompanya-
ment a la garantia d'ús del català com a llengua vehicular i de la correcta 
aplicació de la metodologia d'immesió i la d'escola catalana. 

Esmena 5 
GP de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar 
D'addició d'un epígraf c al punt 4 

4. Fer les gestions necessàries davant el Govern de l'Estat perquè:  

[...] 

c. modifiqui la llei de l'audiovisual per tal que no perjudiqui les llengües 
oficials a l'estat espanyol diferents de la castellana. 

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022 

Maria Dolors Sabater i Puig Eulàlia Reguant i Cura 
Presidenta del GP CUP-NCG Portaveu del GP CUP-NCG 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 77421) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix 
l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ús social del cata-
là (tram. 302-00214/13). 
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Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició al punt 2 

2. Presentar en seu parlamentària el pla sistematitzat, calendaritzat i pressu-
postat d'impuls de l'ús social del català que es desprèn del Pacte Nacional per 
la Llengua. Aquest Pla ha d'incloure les mesures per reduir dèficits d'ús o de 
presència del català en el sector empresarial i tecnològic, el lleure, la cultura, 
l'educació, l'assistència sanitària, justícia, drets socials i interior; i les desti-
nades a garantir l'aprenentatge formal i no formal de la llengua catalana per 
part de nous parlants. 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De supressió del punt 3 

3. Presentar en seu parlamentària el pla sistematitzat, calendaritzat i pressu-
postat de la implementació real del català a l'escola una vegada constatat, 
com així ho ha reconegut el Govern, la seva davallada en l'ús. 

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació de la lletra a. del punt 4  

a. tenint en compte els beneficis i el reconeixement que suposarà, que com-
pleixi els seus compromisos en la promoció de la llengua catalana i que 
sol·liciti a la presidència del Parlament Europeu que consideri el català com 
a llengua d'ús al ple i a efectes de l'exercici del dret de petició davant la 
institució. 

Esmena 4 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 5 

5. Garantir amb mesures de caràcter organitzatiu i pedagògic, validades pel 
Departament d'Educació, la protecció del dret dels alumnes a rebre l'ense-
nyament en les llengües oficials. 

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022 

Alícia Romero Llano Sílvia Romero Galera 
Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ PODEM (REG. 77423) 

A la Mesa del Parlament 

David Cid Colomer, portaveu, Jessica González Herrera, diputada del Grup 
Parlamentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ús social del català (tram. 
302-00214/13). 
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Esmena 1 
GP d'En Comú Podem 
D'addició d'un nou punt 

6. Incrementar els recursos per millorar l'accés a les formacions en l'aprenen-
tatge del català impulsades per a Generalitat, tant al CNL com altres espais, i 
coordinar amb el món empresarial la flexibilitat horària per tal d'accedir a 
aquestes formacions, amb l'objectiu d'afavorir la igualtat d'oportunitats. 

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022 

David Cid Colomer Jessica González Herrera 
Portaveu del GP ECP Diputada del GP ECP 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 77439) 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l'ús social del català (tram. 302-00214/13). 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació en el punt 1 

1. El Parlament de Catalunya referma l'acord de la Moció 149/XIV del Par-
lament de Catalunya, sobre l'impuls de la política lingüística, en el sentit 
que cal realitzar un Pla monogràfic sobre el català durant el curs legislatiu 
2022-2023, un cop s'hagin establert les bases del Pacte nacional per la llen-
gua. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana 
D'addició en el punt 2 

2. Presentar en seu parlamentària el pla sistematitzat, calendaritzat i pressu-
postat d'impuls de l'ús social del català que es desprèn del Pacte Nacional per 
la Llengua, després de la seva aprovació i l'anàlisi de les conclusions. 
Aquest Pla ha d'incloure les mesures per reduir dèficits d'ús o de presència 
del català en el sector empresarial i tecnològic, el lleure, la cultura, l'assis-
tència sanitària, justícia, drets socials i interior; i les destinades a garantir 
l'aprenentatge formal i no formal de la llengua catalana per part de nous par-
lants. 

Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana 
D'addició en el punt 3 

3. Presentar en seu parlamentària, després de l'aprovació del Pacte Nacional 
per la Llengua i l'anàlisi de les conclusions, el pla sistematitzat, calendarit-
zat i pressupostat de la implementació real del català a l'escola una vegada 
constatat, com així ho ha reconegut el Govern, la seva davallada en l'ús. 
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Esmena 4 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació en el punt 5 

5. Garantir amb mesures de caràcter organitzatiu i pedagògic, validades pel 
Departament d'Educació, la protecció del dret dels alumnes a rebre l'ense-
nyament en català en aquells centres i grups en què sentències, autos o reso-
lucions judicials l'hagin posat en risc, d'acord al que disposen la Llei 8/2022 
de 9 de juny i el Decret llei 6/2022 de 30 de maig.  

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022 

Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP ERC 

 
  



Dossier Ple 41 
22 de novembre de 2022 

66 

 

Punt 23 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sobi-
rania energètica i les seves conseqüències socioeconòmiques 

302-00215/13 

PRESENTACIÓ: GP JXCAT 

Reg. 76756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2022 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Ramon Tremosa Balcells, diputat del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 161 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la sobirania energètica i les seves conseqüències socioeconòmiques 
(tram. 300-00242/13). 

Moció 

La guerra de Rússia contra Ucraïna ha comportat, entre d'altres raons, un 
gran augment dels preus del gas i del petroli, que pot ser durador si s'allarga 
el conflicte bèl·lic. Aquest increment de preus de les energies fòssils suposa 
el final de la zona de confort energètica d'Occident, fins al punt que avui la 
Comissió Europea urgeix tots els estats membres a accelerar la transició 
energètica «a la velocitat de la llum», segons afirma el seu vicepresident. 

El país està patint un gran increment dels costos energètics, que empobreix les 
famílies catalanes en reduir la seva renda disponible i que arruïna les empreses 
catalanes, fins al punt que moltes PIMEs solvents (que fins avui havien resistit 
la crisi del Covid i la crisi financera) ara han d'aturar l'activitat o directament 
tancar, en no poder pagar uns costos energètics tan elevats de manera persis-
tent. L'entrada de productes asiàtics en els propers mesos, ara que es normalit-
za el comerç internacional, produïts amb uns costos energètics més baixos, pot 
provocar un tancament massiu d'empreses en molts sectors productius. 

1. El Parlament de Catalunya es compromet a dur a terme un ple monogràfic 
sobre la necessitat d'accelerar la transició cap a les energies renovables en un 
termini màxim de tres mesos, a comptar a partir de la data d'aprovació d'a-
questa moció. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

a. Augmentar el personal que tramita els projectes d'energies renovables als 
Serveis Territorials d'Acció Climàtica i a les Direccions generals d'Energia i 
de Polítiques Ambientals i Medi Natural, per tal de poder atendre en temps i 
forma tant els terminis actualment vigents a la legislació catalana i estatal 
com els nous terminis accelerats que exigeixi la Comissió Europea, atesa la 
situació d'emergència climàtica que patim. Al mateix temps, insta el Govern 
de la Generalitat a publicar la documentació completa de la Prospectiva 
Energètica de Catalunya (PROENCAT) - 2050, incloent-hi projeccions de la 
demanda elèctrica i de la seva cobertura, per tal de poder atorgar la garantia 
de subministrament tant d'energia com de potència. 

b. Homogeneïtzar les demandes i els criteris, en la tramitació dels projectes 
d'energies renovables, dels diversos Serveis Territorials d'Acció Climàtica i 
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Territori (Urbanisme), que sovint són diferents, així com també a tornar a fer 
pública la data d'entrada dels projectes renovables per part dels promotors i 
la data d'emissió de l'informe de suficiència. 

c. Crear una llista de documentació exigida per la normativa energètica que 
s'incorpora com annex 1 al Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de tal 
manera que el tràmit de suficiència dels projectes d'energies renovables no 
n'avaluï la seva qualitat i se'n pugui accelerar la seva tramitació. Aquesta ava-
luació es deixaria per a la fase d'avaluació energètica, ambiental i urbanística. 

d. Estudiar les possibilitats i el potencial de l'empresa pública energètica de 
la Generalitat en els àmbits de la generació i de la distribució d'energia reno-
vable, seguint les millors pràctiques d'empreses energètiques públiques eu-
ropees. Al mateix temps, insta el Govern de la Generalitat a exigir a les em-
preses distribuïdores i de transport d'energia elèctrica la publicació de la 
capacitat d'accés i de connexió de cada punt de la xarxa, amb els seus estudis 
justificatius corresponents, per tal de poder evacuar la futura generació de les 
energies renovables a implementar. 

e. Estudiar el potencial de les centrals hidroelèctriques reversibles o de bom-
beig en els 66 pantans avui existents a Catalunya, amb un èmfasi especial en 
els pantans dels rius Noguera Ribagorçana i Ebre: pel seu caràcter fronterer 
amb Aragó, els 6 pantans d'aquests dos rius poden fer la funció de magatzem 
dels grans excedents d'energia renovable que generarà Aragó, així com tam-
bé poden evitar la possible construcció a Catalunya de diferents línies de 
molt alta tensió de 400.000 volts, amb torres de  85 metres d'alçada. 

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2022 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Ramon Tremosa Balcells, diputat, GP JxCat 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 77422, 77441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2022 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 77422) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Silvia Paneque Sureda, diputada del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix 
l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sobirania energè-
tica i les seves conseqüències socioeconòmiques (tram. 302-00215/13). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'una nova lletra 2.f 

2.f. Presentar i aprovar el document de planificació territorial per a la im-
plantació de les instal·lacions d'energies renovables a Catalunya. 

Palau del Parlament, 17 de noviembre de 2022 

Alícia Romero Llano Silvia Paneque Sureda 
Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 
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GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 77441) 

A la Mesa del Parlament 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, d'acord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la sobirania energètica i les seves conseqüències socioeco-
nòmiques (tram. 302-00215/13). 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació del punt2b 

"Homogeneïtzar les demandes i els criteris, en la tramitació dels projectes 
d'energies renovables, dels diversos Serveis Territorials d'Acció Climàtica i 
Territori (Urbanisme), que sovint són diferents, així com també a tornar a fer 
pública la data d'entrada d'admissió a tràmit dels projectes renovables per 
part dels promotors i la data d'emissió de l'informe de suficiència favorable" 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació del punt 2c 

"Crear una llista de documentació exigida per la normativa energètica, am-
biental, urbanística, d'agricultura, paisatge i patrimoni cultural que s'in-
corpora com o modifica l'annex 1 al Decret-Llei 16/2019, de 26 de novem-
bre, de tal manera que el tràmit de suficiència dels projectes d'energies 
renovables no n'avaluï la seva qualitat i se'n pugui accelerar la seva tramita-
ció. Aquesta avaluació es deixaria per a la fase d'avaluació energètica, ambi-
ental i urbanística" 

Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació del punt 2d 

"Estudiar les possibilitats i el potencial de l'empresa pública energètica de la 
Generalitat en els àmbits de la generació i de la distribució d'energia renova-
ble, seguint les millors pràctiques d'empreses energètiques públiques euro-
pees. Al mateix temps, insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern 
de l'Estat espanyol que obligui a les empreses distribuïdores i de transport 
d'energia elèctrica la publicació de la capacitat d'accés i de connexió de cada 
punt de la xarxa, amb els seus estudis justificatius corresponents, per tal de 
poder evacuar la futura generació de les energies renovables a implementar" 

Esmena 4 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació del punt 2e 

"Estudiar el potencial de les centrals hidroelèctriques reversibles o de bom-
beig en els 66 pantans avui existents a Catalunya, amb un èmfasi especial en 
els pantans dels rius Noguera Ribagorçana i Ebre: pel seu caràcter fronterer 
amb Aragó, els 6 pantans d'aquests dos rius poden fer la funció de magatzem 
dels grans excedents d'energia renovable que generarà Aragó, així com tam-
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bé poden evitar la possible construcció a Catalunya de diferents línies de 
molt alta tensió de 400.000 volts, amb torres de 85 metres d'alçada. sobretot 
amb aquells que pertanyen a les conques internes, i també amb un èmfasi 
especial en els pantans dels rius Noguera Ribagorçana i Ebre" 

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2022 

Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP ERC 
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