
PLE 
Parlament de Catalunya 
 

Sessió 45. Dimarts, 24 de gener de 2023. XIV legislatura 

DOSSIER 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el dia 25 de gener, a les 
9.00h). 

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 
49.2 del Reglament). 

3. Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Ignacio Garriga Vaz de 
Concicao. Tram. 234-00105/13. Comissió de l'Estatut dels Diputats. Debat i 
votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 446, 176). 

4. Proposició de llei d'adopció de mesures urgents enfront la inactivitat de la 
propietat en cas d'ocupació il·legal d'habitatges amb alteració de la convi-
vència veïnal. Tram. 202-00056/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya. Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura 
única davant el Ple (text presentat: BOPC 457, 85). 

5. Proposició de llei de mesures urgents per a garantir la convivència pacífica 
a les comunitats de propietaris davant l'ocupació il·legal. Tram. 202-
00049/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat de totalitat i votació de les 
esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 401, 8). 

6. Proposició de llei de modificació de la disposició addicional de la Llei 
8/2022, del 9 de juny, sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en 
l'ensenyament no universitari. Tram. 202-00052/13. Síndica d'Aran. Debat de 
totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 430, 8). 

7. Decret llei 15/2022, del 20 de desembre, de necessitats financeres del 
sector públic en pròrroga pressupostària. Tram. 203-00033/13. Govern de la 
Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text 
presentat: BOPC 469, 8). 

8. Decret llei 16/2022, del 20 de desembre, de mesures urgents en l'àmbit 
de l'impost sobre el patrimoni. Tram. 203-00034/13. Govern de la Generali-
tat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presen-
tat: BOPC 469, 11). 

9. Interpel·lació al Govern sobre l'Estratègia catalana d'adaptació al canvi 
climàtic. Tram. 300-00277/13. Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. 
Substanciació. 

10. Interpel·lació al Govern sobre la recuperació dels béns immatriculats per 
l'Església. Tram. 300-00269/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Substanciació. 
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11. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de memòria democràtica. 
Tram. 300-00280/13. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

12. Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat del sistema sanitari. Tram. 
300-00274/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanci-
ació. 

13. Interpel·lació al Govern sobre la decadència del sistema sanitari. Tram. 
300-00278/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació. 

14. Interpel·lació al Govern sobre la seguretat al complex petroquímic. Tram. 
300-00275/13. Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar. Substanciació. 

15. Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per a afrontar la infla-
ció i els seus efectes sobre els consumidors. Tram. 300-00276/13. Joan Carles 
Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Substanciació. 

16. Interpel·lació al Govern sobre els problemes de la competitivitat de les 
empreses amb relació al preu de l'energia. Tram. 300-00279/13. Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

17. Interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior. Tram. 300-00273/13. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

18. Interpel·lació al Govern sobre la política d'infraestructures. Tram. 300-
00272/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la campanya de 
vacunació contra la grip. Tram. 302-00234/13. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació. 

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política penitenci-
ària. Tram. 302-00235/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i 
votació. 

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les perspectives en 
matèria educativa. Tram. 302-00236/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació. 

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment dels 
acords parlamentaris en matèria d'infraestructures. Tram. 302-00237/13. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació. 

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat al Vallès 
Occidental i al Vallès Oriental. Tram. 302-00238/13. Grup Parlamentari d'En 
Comú Podem. Debat i votació. 

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desburocratitza-
ció de la pagesia. Tram. 302-00239/13. Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya. Debat i votació. 

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls de la cultu-
ra digital. Tram. 302-00240/13. Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. 
Debat i votació. 
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Punt 1 | Substanciació 

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple 

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 25 DE GENER DE 2023, A LES 9.00H 

Preguntes al Govern 

1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els drets sexuals i 
reproductius de les dones. Tram. 310-00448/13. Alícia Romero Llano, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la regió d'emer-
gències del Pirineu. Tram. 310-00449/13. Alícia Romero Llano, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts a les 
empreses culturals. Tram. 310-00450/13. Alícia Romero Llano, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions del 
Departament d'Igualtat i Feminismes per a garantir el dret d'empadronament. 
Tram. 310-00442/13. Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Es-
querra Republicana. Substanciació. 

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la nova convoca-
tòria d'accés al Cos de Mossos d'Esquadra. Tram. 310-00443/13. Marta Vi-
lalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de l'ac-
ció exterior. Tram. 310-00444/13. Marta Vilalta i Torres, del Grup Parla-
mentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les consideraci-
ons de la vicepresidència respecte a la situació dels serveis públics. Tram. 
310-00441/13. Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candida-
tura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Substanciació. 

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la protecció dels 
agents dels Mossos d'Esquadra. Tram. 310-00440/13. Ignacio Martín Blan-
co, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del 
sistema educatiu. Tram. 310-00438/13. Alejandro Fernández Álvarez, del 
Grup Mixt. Substanciació. 

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de 
pressupostos. Tram. 310-00439/13. Joan Garriga Doménech, del Grup Par-
lamentari de VOX en Cataluña. Substanciació. 

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acció exterior. 
Tram. 310-00445/13. Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Substanciació. 

12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de 
l'ensenyament. Tram. 310-00446/13. Mònica Sales de la Cruz, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

13. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sostenibilitat 
del sistema de salut. Tram. 310-00447/13. Mònica Sales de la Cruz, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 
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14. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la 
sanitat pública. Tram. 310-00437/13. David Cid Colomer, del Grup Parla-
mentari d'En Comú Podem. 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. 317-00251/13. 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. 317-00253/13. 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. 317-00250/13. 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. 317-00254/13. 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. 317-00252/13. 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 darreres esdeveniments polítics. Tram. 317-00256/13. Mònica Sa-
les de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

21. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00255/13. Marta Vilalta 
i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Substanciació. 

22. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política. Tram. 317-00257/13. Alícia Romero Llano, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 
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Punt 2 | Coneixement 

Comunicació al Ple de la composició de les meses de les co-
missions (art. 49.2 del Reglament) 

Comissions específiques  

Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre (CEPDE) 

Mesa 

Presidenta:   Maria Jesús Viña i Ariño (GP ERC) 

Vicepresidenta  Sílvia Romero Galera (GP PSC-Units) 

Secretària:   Irene Negre i Estorach (GP JxCat) 
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Punt 3 | Debat i votació del dictamen de la Comissió 

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un diputat 

234-00105/13 

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS 

Al Ple del Parlament 

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda l’11 de novem-
bre de 2022, presidida pel diputat Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol, amb 
l’assistència del secretari de la Comissió, David Pérez Ibáñez, i dels diputats 
Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana; 
Isabel Lázaro Pina, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Eulàlia 
Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d’En 
Comú Podem; Ana Maria Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt, ha estudiat la declaració que ha pre-
sentat el diputat del Parlament de Catalunya Ignacio Garriga Vaz de Conci-
cao amb relació a les activitats professionals, laborals o empresarials que 
exerceix i als càrrecs públics que ocupa. 

Una vegada examinades les noves dades declarades pel diputat relatives a la 
professió que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’article 
19.2 del Reglament i la legislació aplicable, la Comissió, en compliment del 
que disposa l’article 18.2 del Reglament del Parlament, proposa al Ple man-
tenir la situació de compatibilitat del diputat Ignacio Garriga Vaz de Conci-
cao. 

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2022 

El secretari de la Comissió, David Pérez Ibáñez; el president de la Comissió, 
Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol 
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Punt 4 | Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en 
lectura única davant el Ple 

Proposició de llei d'adopció de mesures urgents enfront la 
inactivitat de la propietat en cas d'ocupació il·legal d'habi-
tatges amb alteració de la convivència veïnal 

202-00056/13 

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE 

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 80694). 

D’acord amb l’article 138.2 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, 
s’acorda de proposar al Ple que la Proposició de llei d’adopció de mesures 
urgents enfront la inactivitat de la propietat en cas d’ocupació il·legal 
d’habitatges amb alteració de la convivència veïnal sigui tramitada pel pro-
cediment de lectura única. 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2023. 

PRESENTACIÓ: GP JXCAT 

Reg. 78819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.12.2022 

A la Mesa del Parlament 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Marta Madrenas i Mir, diputada del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 111.b i 112 del Re-
glament del Parlament, presenten la proposició de llei següent:  

Proposició de llei sobre l'adopció de mesures enfront la inac-
tivitat de la propietat en cas d'ocupació il·legal d'habitatges 
amb alteració de la convivència veïnal 

Exposició de motius 

El Codi civil de Catalunya, en el seu article 541-1 estableix que la propietat 
adquirida legalment atorga als titulars el dret a usar de forma plena els béns 
que en constitueixen l'objecte i a gaudir-ne i disposar-ne. Per altra banda, 
l'article 541-2 del mateix cos legal, especifica que les facultats que atorga el 
dret de propietat s'exerceixen, d'acord amb llur funció social, dins dels límits 
i amb les restriccions establertes per les lleis. Esdevé legitimat, per tant, el 
poder legislatiu, per crear i determinar límits i restriccions al domini sempre 
que responguin a la utilitat social dels béns. En aquest mateix sentit s'hi ha 
pronunciat reiterada jurisprudència. 

Per altra banda, i a més del que contempla el Codi Civil de Catalunya, la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, faculta al legislatiu a es-
tablir mesures o mecanismes que puguin donar resposta a problemàtiques 
diverses com la que es produeix quan les persones jurídiques grans tenidores 
permeten l'ocupació sense títol habilitant d'una finca de la seva propietat, i 
aquest ús incorrecte de l'immoble genera una alteració de la convivència, de 
l'ordre públic, o posa en perill la seguretat o la integritat de l'immoble, i no 
n'exerciten l'acció per la seva desocupació. 
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En la major part dels casos, aquesta problemàtica es produeix quan la titula-
ritat de la propietat pertany a persones jurídiques grans tenidores que es 
desentenen sovint de les seves obligacions vers l'immoble i vers la convi-
vència amb el veïnat. No actuar davant situacions que generen alteració de la 
convivència, desordres públics, o fins i tot, permetre que l'immoble s'usi per 
fets delictius, contravé la funció social de l'habitatge, i suposa, a més, l'in-
compliment dels deures de la propietat. 

Davant la negligència en la seva responsabilitat que suposa la inacció de la 
propietat en front aquestes situacions conflictives, cal establir els mecanismes 
que permetin als Ajuntaments i a les comunitats de propietaris actuar per res-
tablir la convivència, sempre i quan la propietat sigui una persona jurídica 
considerada gran tenidor per la legislació catalana en vigor (actualment defini-
ció establerta en la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica). 

A més, tan si l'acció de desallotjament ha estat promoguda per l'ajuntament, 
com si ho ha estat per la comunitat de propietaris on s'ubica l'immoble, l'A-
juntament estarà facultat a adquirir temporalment l'ús de l'habitatge per des-
tinar-lo a polítiques públiques d'habitatge social. 

S'estableix, per tant, un procediment que s'haurà d'iniciar amb un requeri-
ment previ a la propietat de la finca, per tal què iniciï el desallotjament en els 
casos d'alteració de la convivència o desordres públics. La propietat tindrà 
un termini màxim de 30 dies naturals per, o bé acreditar documentalment 
que l'ocupant de l'immoble té títol habilitant per ocupar-lo, o bé acreditar 
documentalment l'exercici de l'acció de desallotjament. Transcorregut aquest 
termini sense que el propietari hagi donat compliment al requeriment en un 
sentit o altre, l'Ajuntament esdevindrà legitimat per a exercitar les accions de 
desocupació o desallotjament, en substitució de la propietat. 

L'administració podrà imposar qualsevol de les sancions ja establertes a la 
Llei d'habitatge de Catalunya, i a més, i com a nova capacitat, podrà adquirir 
temporalment l'ús de l'habitatge, per tal de destinar-lo a polítiques públiques 
d'habitatge social. 

Per tot l'anterior, es proposen les següents modificacions legislatives:  

Proposició de llei 

Article 1. Modificació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l'habitatge 

1. Es modifica l'article 5, sobre el compliment de la funció social, apartat 2, 
al qual s'afegeix una lletra g):  

Article 5. Compliment de la funció social 

[...] 

2. Hi ha incompliment de la funció social de la propietat d'un habitatge o un 
edifici d'habitatges en el supòsit que:  

[...] 

g) Quan els propietaris, persones jurídiques grans tenidors, no iniciïn les 
accions de desallotjament requerides per l'administració competent o la 
comunitat de propietaris, i l'habitatge es trobi ocupat sense títol habilitant i 
d'aquesta situació se n'hagi derivat una alteració de la convivència, de l'or-
dre públic, o posi en perill la seguretat o la integritat de l'immoble. 
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2. Es modifica l'article 41, sobre la detecció d'utilitzacions i situacions anò-
males dels habitatges, apartat 1, al qual s'afegeix una lletra c):  

Article 41. Detecció d'utilitzacions i situacions anòmales dels habitatges 

1. Són utilitzacions anòmales d'un habitatge o d'un edifici d'habitatges:  

[...] 

c) L'ocupació sense títol habilitant en supòsits que alterin la convivència o 
l'ordre públic, o posi en perill la seguretat o la integritat de l'immoble. 

3. S'introdueix un nou article 44 bis, que queda redactat en els termes se-
güents:  

Article 44 bis. Accions per actuar davant d'ocupacions sense títol habilitant 
en supòsits d'alteració de la convivència o de l'ordre públic o que posin en 
perill la seguretat o la integritat de l'immoble. 

1. En els supòsits d'ocupació d'un immoble sense títol habilitant, la propietat, 
si és persona jurídica gran tenidor, està obligada a exercitar les accions ne-
cessàries per a desallotjar-lo quan d'aquesta situació se n'hagi derivat una 
alteració de la convivència, de l'ordre públic, o posi en perill la seguretat o la 
integritat de l'immoble. 

2. En el cas que es produeixi el supòsit descrit en el punt anterior i la propie-
tat no exerciti les accions necessàries per al desallotjament, l'Ajuntament del 
municipi on s'ubiqui l'immoble, com a administració competent, podrà instar 
a la propietat el compliment de la seva obligació. 

L'ajuntament requerirà a la propietat, per tal que en un termini màxim de 
cinc dies naturals, acrediti documentalment l'existència de títol d'ocupació 
habilitant si s'escau; exigint en el mateix requeriment, que en un termini 
màxim de 30 dies naturals acrediti documentalment el compliment de l'obli-
gació d'exercici de les corresponents accions de desallotjament. 

3. Si en el termini de trenta dies naturals a comptar des de la recepció del 
requeriment, o publicació en el tauler d'anuncis municipal, la propietat no ha 
acreditat documentalment que l'ocupant de l'immoble té títol habilitant per 
ocupar-lo, ni ha acreditat documentalment haver exercitat les accions judici-
als corresponents pel desallotjament, l'Ajuntament, com a administració 
competent, esdevindrà legitimada per a substituir-la en el seu exercici i obte-
nir el desallotjament de l'immoble ocupat. 

4. L'ajuntament, que actuï en substitució de la propietat, tindrà dret al reem-
bossament íntegre dels costos derivats del procediment, sens perjudici de la 
imposició de les sancions que resultin procedents. 

4. Es modifica l'article 118, sobre la quantia de les sancions, apartat 7, que 
queda redactat en els termes següents:  

Article 118. Quantia de les sancions 

[...] 

7. Les multes fixades per aquest article es condonen fins al 80% de l'import 
corresponent en el cas que els infractors hagin reparat la infracció objecte de 
la resolució sancionadora. En el supòsit de la infracció regulada per l'article 
124.1.k), els ajuntaments podran adquirir temporalment l'ús de l'habitatge 
durant un termini de set anys. L'administració l'haurà de destinar a polítiques 
públiques de lloguer social, i podrà rescabalar-se amb les rendes que percebi 
del deute originat per l'exercici judicial de les accions corresponents i de les 
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despeses derivades d'adequar l'habitatge a la normativa d'habitabilitat. Podrà, 
a més, destinar-les al cobrament de les sancions imposades. 

Els ajuntaments també podran adquirir temporalment per un termini de set 
anys l'ús dels habitatges que hagin estat desocupats a instancies de les comu-
nitats de propietaris, tal i com ve regulat en l'article 553-40 bis del Codi Ci-
vil de Catalunya. 

5. Es modifica l'article 124, sobre les infraccions greus, apartat 1, en el qual 
s'afegeix una lletra k):  

Article 124. Infraccions greus 

1. Són infraccions greus en matèria de qualitat del parc immobiliari:  

[...] 

k) Incomplir el requeriment de l'administració competent en el supòsit de 
l'article 44 bis en el termini establert. 

Article 2. Modificació de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del lli-
bre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals 

1. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 553-40, que queden redactats 
en els termes següents:  

Article 553-40. Prohibicions i restriccions d'ús dels elements privatius i co-
muns 

1. Els propietaris i els ocupants, amb títol o sense, no poden fer en els ele-
ments privatius, ni en la resta de l'immoble, activitats o actes contraris a la 
convivència normal en la comunitat o que malmetin o facin perillar l'immo-
ble. Tampoc no poden dur a terme les activitats que els estatuts, la normativa 
urbanística o la llei exclouen o prohibeixen de manera expressa. 

2. La presidència de la comunitat, si es fan les activitats o els actes a què fa 
referència l'apartat 1, per iniciativa pròpia o a petició d'una quarta part dels 
propietaris, ha de requerir fefaentment a qui les faci que deixi de fer-les. Si 
la persona requerida persisteix en la seva activitat, la junta de propietaris pot 
exercir contra els propietaris i els ocupants de l'element privatiu l'acció per a 
fer-la cessar, que s'ha de tramitar d'acord amb les normes processals corres-
ponents. Una vegada presentada la demanda, que s'ha d'acompanyar amb el 
requeriment i el certificat de l'acord de la junta de propietaris, l'autoritat judi-
cial ha d'adoptar les mesures cautelars que consideri convenients, entre les 
quals, la cessació immediata de l'activitat prohibida. 

Quan l'actuació contrària a la convivència o que malmeti o faci perillar l'im-
moble es realitzi per qui ocupa l'element privatiu il·legítimament i sense la 
voluntat del propietari, la junta de propietaris pot exercitar l'acció exclusi-
vament contra l'ocupant infractor, o els ignorants ocupants, si no coneix la 
seva identificació, sense necessitat de requeriment previ, i obtenir el desallot-
jament de l'element ocupat. 

2. S'afegeix un article 553-40 bis, que queda redactat en els termes següents:  

Article 553-40 bis. Dret per actuar davant situacions d'alteració de la convi-
vència o de l'ordre públic o que posin en perill la seguretat o la integritat de 
l'immoble. 

1. En els supòsits d'ocupació de l'habitatge sense títol habilitant, la propietat, 
si és persona jurídica gran tenidora, està obligada a exercir les accions neces-
sàries per a desallotjar-lo quan d'aquesta situació se n'hagi derivat una altera-
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ció greu de la convivència, de l'ordre públic o posi en perill la seguretat o la 
integritat de l'immoble. 

2. Les comunitats de propietaris, podran requerir a la propietat el compli-
ment de l'obligació establerta per l'apartat 1. Per fer-ho, la junta de propieta-
ris, haurà de requerir fefaentment a la propietat el compliment de l'obligació 
establerta per l'apartat 1. La publicació del requeriment en el tauló d'anuncis 
de la comunitat, produeix l'efecte de notificació efectiva quan la personal no 
ha reeixit. 

3. Si en el termini de trenta dies naturals a comptar des de la recepció del 
requeriment, o de la publicació en el tauló d'anuncis en el seu cas, la propie-
tat no ha acreditat a la comunitat de propietaris l'inici de l'acció judicial cor-
responent aquesta estarà legitimada per a substituir-la en el seu exercici i 
obtenir el desallotjament de l'habitatge ocupat. 

4. L'acció de desallotjament i l'adopció de les mesures cautelars, s'han de 
tramitar d'acord amb les normes processals corresponents. Una vegada pre-
sentada la demanda, que s'ha d'acompanyar amb el requeriment i el certificat 
de l'acord de la junta de propietaris, l'autoritat judicial ha d'adoptar les mesu-
res cautelars que consideri convenients, entre les quals, la desocupació im-
mediata de l'habitatge. 

5. La comunitat de propietaris, que ha actuat en substitució de la propietat té 
dret al reembossament íntegre dels costos derivats del procediment. 

Disposició final primera. Habilitació pressupostària 

Els preceptes que comporten la realització de despesa amb càrrec als Pressu-
postos de la Generalitat, produiran efecte al partir del primer dia de l'entrada 
en vigor de la Llei de Pressupostos corresponent a l'exercici pressupostari 
immediatament posterior a l'entrada en vigor d'aquesta Llei. 

Disposició final segona. Entrada en vigor 

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2022 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu; Marta Madrenas i Mir, diputada, GP 
JxCat 

 

 
  



Dossier Ple 45 
24 de gener de 2023 

12 

 

Punt 5 | Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat 

Proposició de llei de mesures urgents per a garantir la convi-
vència pacífica a les comunitats de propietaris davant l'ocu-
pació il·legal 

202-00049/13 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 72440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2022 

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, y conforme al artículo 138 del Reglamento del Parlamento de Catalu-
ña solicita su tramitación por el procedimiento de lectura única. 

Proposición de ley de medidas urgentes para garantizar la 
convivencia pacífica en las comunidades de propietarios ante 
la ocupación ilegal  

Antecedentes  

El creciente fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles que sufre nuestra 
comunidad autónoma es considerablemente más grave que en otras regiones 
de España, concentrando casi la mitad de los procedimientos judiciales por 
este motivo de todo el país según las estadísticas judiciales y de seguridad 
más recientes. 

Este tipo de conductas ilegales tiene curiosamente como causa, y al mismo 
tiempo como consecuencia, otro tipo de actividades delictivas que generan 
habitualmente problemas de seguridad ciudadana para los ciudadanos de los 
barrios y los municipios más castigados por este ilícito fenómeno. Asimis-
mo, el incremento y la perpetuación de estos problemas de convivencia y 
seguridad ciudadana generan indeseables efectos adicionales como el des-
plazamiento forzoso o la expulsión de muchos ciudadanos de determinados 
barrios. 

Es un deber de todos los poderes públicos velar por la efectiva protección de 
los derechos de los ciudadanos afectados por el fenómeno de la ocupación 
ilegal. Concretamente, es necesario que la normativa autonómica relativa a 
las comunidades de propietarios les otorgue herramientas legales para afron-
tar de manera más ágil y certera los problemas de convivencia y seguridad 
derivados que ocasionan la ocupación ilegal. 

Exposición de motivos 

La creciente ola de inseguridad ciudadana que lleva sufriendo nuestra comu-
nidad autónoma en los últimos años ha comportado un incremento de las 
ocupaciones ilegales de viviendas. A su vez, dicho incremento de las ocupa-
ciones ilegales retroalimenta la inseguridad ciudadana. 

En muchos casos la ocupación de viviendas es un medio para la comisión de 
otras actividades delictivas como el tráfico de sustancias estupefacientes, la 
trata de seres humanos o la venta ilegal de mercancías por mafias organiza-
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das que explotan a personas en situación irregular o en situación de extrema 
vulnerabilidad socioeconómica. En otros muchos casos, la ocupación ilegal 
es el resultado de un modus vivendi de organizaciones criminales que explo-
tan un mercado negro e ilegal sobre la base de un mal entendimiento del 
derecho constitucional de acceso a la vivienda digna o simplemente de un 
abuso o fraude de los legítimos mecanismos de tutela del mismo. 

Estas circunstancias que rodean a la ocupación ilegal implican problemas de 
convivencia y seguridad en las juntas o comunidades de propietarios. En 
muchas ocasiones, los ciudadanos que tienen sus viviendas en comunidades 
de propietarios sufren este tipo de problemas y riesgos por la dificultad o la 
pasividad de los propietarios de los inmuebles ilegalmente ocupados. 

Por ello, es indispensable que los poderes públicos tutelen y faciliten la tute-
la de los derechos de los ciudadanos afectados por la ocupación ilegal. En 
este sentido, es necesario que la normativa autonómica relativa a las comu-
nidades de propietarios les otorgue herramientas legales para afrontar de 
manera más ágil y certera los problemas de convivencia y seguridad deriva-
dos que ocasionan la ocupación ilegal. 

Por ello y teniendo en cuenta la aplicación preferente en Cataluña del Códi-
go Civil de Cataluña en materia de comunidades de propietarios, esta ley 
propone su modificación para facultar a los presidentes de las comunidades 
de propietarios para que procuren la cesación extrajudicial y judicial de las 
ocupaciones ilegales en elementos privativos o comunes. 

Asimismo, se facilita la detección y denuncia de las ocupaciones ilegales de 
elementos comunes y/o privativos que comporten problemas de convivencia 
o seguridad para los vecinos de una comunidad de propietarios facultando 
individualmente a cada uno de los propietarios u ocupantes legítimos de los 
inmuebles para que intimen a la presidencia de la comunidad a actuar ante 
este tipo de circunstancias. 

Proposición de ley de medidas urgentes para garantizar la 
convivencia pacífica en las comunidades de propietarios ante 
la ocupación ilegal  

Artículo único. Modificación del artículo 553-40 de la Ley 
5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del Código Civil de 
Cataluña, relativo a los derechos reales 

Se modifica el artículo 553-40 del Libro V del Código Civil de Cataluña, 
relativo a los derechos reales que pasa a tener el siguiente redactado:  

Artículo 553-40. Prohibiciones y restricciones de uso de los elementos priva-
tivos y comunes y tutela de la convivencia pacífica ante la ocupación ilegal  

1. Los propietarios y los ocupantes no pueden hacer en los elementos priva-
tivos, ni en el resto del inmueble, actividades contrarias a la convivencia 
normal en la comunidad o que dañen o hagan peligrar el inmueble. Tampoco 
pueden llevar a cabo las actividades que los estatutos, la normativa urbanís-
tica o la ley excluyen o prohíben de forma expresa. 

2. La presidencia de la comunidad, si se hacen las actividades a que se refie-
re el apartado 1, por iniciativa propia o a petición de una cuarta parte de los 
propietarios, debe requerir fehacientemente a quien las haga que deje de 
hacerlas. Si la persona requerida persiste en su actividad, la junta de propie-
tarios puede ejercer contra los propietarios y ocupantes del elemento privati-
vo la acción para hacerla cesar, que debe tramitarse de acuerdo con las nor-
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mas procesales correspondientes. Una vez presentada la demanda, que debe 
acompañarse del requerimiento y el certificado del acuerdo de la junta de 
propietarios, la autoridad judicial debe adoptar las medidas cautelares que 
considere convenientes, entre las cuales, el cese inmediato de la actividad 
prohibida. 

2 bis. En el caso de actuaciones que afecten a la seguridad o la convivencia 
en la comunidad propietarios a resultas de la ocupación ilegal de elementos 
privativos o comunes, la presidencia de la comunidad, por iniciativa propia o 
a petición de cualesquiera de los propietarios o legítimos ocupantes de los 
elementos privativos deberá requerir fehacientemente a quien las haga que 
deje de hacerlas. 

Si la persona o personas requeridas persisten en su actividad, el titular de la 
presidencia de la comunidad, previa autorización de la mayoría de los pre-
sentes de la junta de propietarios debidamente convocada a tales efectos 
puede ejercer contra los propietarios y ocupantes de los elementos privativos 
o comunes la acción judicial para hacer cesar este tipo de actuaciones, la 
cual debe tramitarse de acuerdo con las normas procesales aplicables, pudi-
endo solicitar las medidas cautelares judiciales que considere convenientes 
para la efectiva cesación de las actuaciones correspondientes y el restableci-
miento o mantenimiento de la seguridad o convivencia. Igualmente, la junta 
de propietarios podrá ceder el ejercicio de la acción judicial al Ayuntamiento 
correspondiente.  

3. La comunidad tiene derecho a la indemnización por los perjuicios que se 
le causen y, si las actividades prohibidas continúan, a instar judicialmente la 
privación del uso y disfrute del elemento privativo por un período que no 
puede exceder de dos años y, si procede, la extinción del contrato de arren-
damiento o de cualquier otro que atribuya a los ocupantes un derecho sobre 
el elemento privativo. 

Disposición final única. Entrada en vigor 

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en Diario 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, exceptuando aquellas medidas que 
comporten un aumento de créditos o una disminución de ingresos en relación 
con el presupuesto vigente, que no entrarán en vigor, en la parte que compor-
te afectación presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de 
la entrada en vigor general de la norma. 

Palacio del Parlamento, 22 de septiembre de 2022 

Carlos Carrizosa Torres, presidente; Ignacio Martín Blanco, portavoz, GP Cs 
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ESMENES A LA TOTALITAT 

Reg. 76771; 77073; 79094; 79149 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Justícia, 17.01.2023 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - UN NOU 
CICLE PER GUANYAR (REG. 76771) 

A la Mesa de la Comissió de Justícia 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Montserrat Vinyets Pagès, diputada del 
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per 
Guanyar, d'acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Re-
glament del Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a la Propo-
sició de llei de mesures urgents per a garantir la convivència pacífica a les 
comunitats de propietaris davant l'ocupació il·legal (tram. 202-00049/13). 

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, 14 de novembre de 2022 

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Montserrat Vinyets Pagès, diputada, GP 
CUP-NCG 

GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ PODEM (REG. 77073) 

A la Mesa de la Comissió de Justícia 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 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 Pro-
posició de llei de mesures urgents per a garantir la convivència pacífica a les 
comunitats de propietaris davant l'ocupació il·legal (tram. 202-00049/13). 

Esmena 
GP d'En Comú Podem 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2022 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta GP ECP 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 79094) 

A la Mesa de la Comissió de Justícia 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republi-
cana, d'acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a garantir la convivència pacífica a les comu-
nitats de propietaris davant l'ocupació il·legal (tram. 202-00049/13). 
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Esmena 
GP d'Esquerra Republicana 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2022 

Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 79149) 

A la Mesa de la Comissió de Justícia 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, d'acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a garantir la convivència pacífica a les comu-
nitats de propietaris davant l'ocupació il·legal (tram. 202-00049/13). 

Esmena 
GP de Junts per Catalunya 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2022 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat 
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Punt 6 | Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat 

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional 
de la Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre l'ús i l'aprenentatge de 
les llengües oficials en l'ensenyament no universitari 

202-00052/13 

PRESENTACIÓ: MARIA VERGÉS PÉREZ, SÍNDICA DE CONSELH GENERAU D'ARAN 

Reg. 75851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2022 

Ara Mesa deth Parlament 

Maria Vergés, sindica d'Aran, d'acòrd damb aquerò qu'establís er article 79 
dera Lei 1/2015, deth 5 de hereuèr, deth regim especiau d'Aran, que regule 
era capacitat legislativa deth Conselh Generau d'Aran, e er acòrd adoptat en 
plen deth dia 2 noveme de 2022, deth quau s'acompanhe eth certificat, pre-
sente era proposicion de lei següenta e sollicite que se tramite peth procedi-
ment de lectura unica. 

Proposicion de lei de modificacion dera disposicion addicio-
nau dera Lei 8/2022, deth 9 de junh, sus er us e er aprendis-
satge des lengües oficiaus en ensenhament non universitari 

Exposicion de motius 

Aran ei ua realitat occitana dotada d'ua identitat pròpia, damb diferentes 
manifestacions, entre eres era identitat lingüistica, reconeishuda per Estatut 
d'Autonomia de Catalonha ena reconeishença der aranés coma lengua deth 
sòn territòri. Aguesta singularitat ei objècte d'ua particulara proteccion me-
jançant un regim juridic especiau (articles 11.2, 36.3 e 94.1 der EAC). 
Aguest mandat estatutari se complic damb era aprobacion dera Lei 35/2010, 
d'1 d'octobre, der occitan, aranés en Aran e era Lei 1/2015, de 5 de hereuèr, 
deth regim especiau d'Aran. 

Era Lei 35/2010, d'1 d'octobre, der occitan, aranés en Aran, ena sua disposi-
cion  addicionau prumèra establís qu'aguesta Lei a caractèr de lei de desvo-
lopament basic der Estatut e s'intègre, en aquerò qu'a relacion damb Aran, en 
regim especiau d'aguest territòri as quaus hèn referéncia es articles 11 e 94 
der Estatut. 

Atau madeish, per çò que hè ara lengua aranesa, er article 1.1 ditz qu'er ob-
jècte d'aguesta Lei ei era proteccion en Catalonha der occitan, nomentat ara-
nés en Aran, coma lengua pròpia d'aguest territòri, en toti es domenis e sec-
tors, eth foment, era difusion e eth coneishement d'aguesta lengua e era 
regulacion deth sòn us oficiau. 

Er article 13.1 afirme qu'er aranés, com a lengua pròpia d'Aran, ei era lengua 
veïculara e d'aprendissatge abituau enes centres educatius d'Aran, d'acòrd 
damb aquerò qu'establís era normativa generau d'educacion. 

Er article 14.1 ditz qu'era Administracion competenta en matèria d'educacion 
a de regular e organizar er us dera lengua pròpia d'Aran coma lengua veï-
culara e d'aprendissatge abituau der ensenhament infantil en Aran, en encas-
tre dera normativa generau d'educacion dera Generalitat. 



Dossier Ple 45 
24 de gener de 2023 

18 

 

E er article 14.2 corrobòre qu'er aranés s'a d'utilizar normaument coma len-
gua veïculara e d'aprendissatge abituau ena educacion primària e segondària 
en Aran, d'acòrd damb era normativa generau d'educacion dera Generalitat. 

Era Lei 1/2015, de 5 de hereuèr, deth regim especiau d'Aran, establís en sòn 
preambul qu'er occitan, ena sua varianta aranesa, ei era lengua pròpia d'Aran 
e ei uns des pilars e un des trèts fondamentaus que configuren era identitat 
aranesa, e l'includís laguens deth hèt nacionau occitan. 

Eth trèt caracteristic der aranés coma lengua veïculara descrit ena Lei 
35/2010, torne a èster present ena Lei 1/2015. Concrètament, er article 8.1.c) 
establís qu'ei era lengua normaument emplegada coma lengua veïculara e 
d'aprendissatge enes centres educatius d'Aran. 

Era reconeishença der aranés coma lengua veïculara e d'aprendissatge tanben 
ei reconeishuda pera normativa generau d'educacion de Catalonha. Atau, 
donc, era Lei 12/2009, de 10 de seteme, d'Educacion de Catalonha, qu'esta-
blís, coma règla generau, qu'eth catalan ei era lengua pròpia de Catalonha, 
era normaument emplegada coma lengua veïculara e d'aprendissatge (article 
11.1), tanben regule exprèssament er aranés. En article 17.1 ditz qu'er occi-
tan, nomentat aranés en Aran, ei era lengua pròpia d'aguest territòri, d'acòrd 
damb er article 6.5 der Estatut, e coma tau ei era lengua veïculara e d'apren-
dissatge abituau enes centres educatius d'Aran. 

Complementàriament hig que, totes es referéncies hètes pera lei ath catalan 
coma lengua pròpia e d'ensenhament en Catalonha, s'an d'esténer ar aranés 
entàs centres educatius d'aguest territòri. Atau, er article 17.2 establís que totes 
es referéncies que hè aguest títol ath catalan coma lengua pròpia der ensenha-
ment en Catalonha, s'estenen ar aranés entàs centres educatius d'Aran. 

Era recenta normativa catalana aprovada tanben incidís en us des lengües en 
ensenhament non universitari en Catalonha. Eth Decret lei 6/2022, ena expo-
sicion de motius, relhèue era importància deth projècte lingüistic des centres 
educatius, enquiath punt de constituir er element centrau deth modèl lingüis-
tic escolar de Catalonha. En conformitat damb aquerò qu'establís er article 
14 dera Lei 12/2009, de 10 de junhsèga, d'Educacion, aguesta madeisha ex-
posicion de motius rebrembe qu'es centres publics e es centres privats sos-
tengudi damb hons publics an d'elaborar, coma part deth projècte educatiu, 
un projècte lingüistic qu'includisque eth tractament des lengües en centre. 

Ei en aguest contèxte qu'er objectiu deth Decret lei 6/2022 ei fixar es critèris 
aplicables ara elaboracion, era aprobacion, era validacion e era revision des 
projèctes lingüistics des centres educatius e publics e des centres educatius 
privats sostengudi damb hons publics, entà establir es ahèrs relatius ara or-
ganizacion der ensenhament e ar us des lengües oficiaus en cada centre. 

En moment d'establir era sua regulacion, eth Decret lei 6/2022 a presenta era 
singularitat d'Aran des dera perspectiva lingüistica (article 3.3). Ena disposi-
cion addicionau tresau se referís a Aran e ar aranés dident qu'en territòri 
d'Aran, es projèctes lingüistics an de tier en compde er aranés coma lengua 
veïculara pròpia d'Aran e coma lengua veïculara e d'aprendissatge abituau 
enes sòns centres educatius, d'acòrd damb era normativa reguladora. 

Era configuracion que hè eth Decret lei 6/2022 coïncidís totaument damb era 
includida enes leis deth regim especiau d'Aran e der occitan e enla Lei 
12/2009, d'Educacion: era qualificacion der aranés, en territòri d'Aran, coma 
lengua pròpia e, per adesion, coma lengua veïculara e d'aprendissatge abitu-
au enes sòns centres educatius. 
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Eth Parlament de Catalonha aprovèc eth passat mes de junhsèga era Lei 
8/2022, de 9 de junh, sus er us e er aprendissatge des lengües oficiaus en 
ensenhament non universitari. Aguesta lei establís qu'eth catalan, coma len-
gua pròpia de Catalonha, ei era lengua normaument emplegada coma lengua 
veïculara e d'aprendissatge deth sistèma educatiu, e era d'us normau ena 
acuelhuda der escolanat nauvengut (article 2.1). 

Era Lei 8/2022, tanben a en compte era singularitat lingüistica d'Aran, de 
manèra qu'ena disposicion addicionau unica ditz qu'enes centres educatius 
d'Aran, es projèctes lingüistics an de garantir er aprendissatge e er us curri-
cular e educatiu abituau der aranés, lengua pròpia d'aguest territòri, en con-
formitat damb aquerò qu'establís era normativa. 

Totun, es trèts caracteristics der aranés ena Lei 8/2002 diferissen parci-
aument des remassadi ena normativa nomentada enes paragrafs anteriors, 
includit eth Decret lei 6/2022. Aguesta lei non reconeish exprèssament era 
condicion der aranés coma lengua veïculara e d'aprendissatge abituau en 
ensenhament des centres educatius d'Aran. 

Atau donc, era Lei 8/2022 non remasse de manèra exprèssa eth tradicionau 
ligam qu'era legislacion catalana (adès analisada) establís (leis deth regim 
especiau d'Aran e der occitan, Lei 12/2009 e Decret lei 6/2022) entre era 
reconeishença deth caràcter de lengua pròpia der aranés e, ara seguida, en 
domeni der ensenhament, eth sòn caractèr de lengua veïculara e d'aprendis-
satge abituau. 

Per tot aquerò que s'a exposat e entà garantir era seguretat juridica e evitar 
interpretacions erronèes en aquerò que tanh ara pervivéncia der aranés coma 
lengua veïculara e d'aprendissatge abituau enes centres educatius d'Aran, se 
considère necessari proposar era modificacion dera Lei 8/2022 ena referéncia 
especifica ar us e aprendissatge dera lengua aranesa en ensenhament non 
universitari. 

Proposicion de lei de modificacion dera disposicion addicio-
nau dera Lei 8/2022, deth 9 de junh, sus er us e er aprendis-
satge des lengües oficiaus en ensenhament non universitari 

Article unic  

Se modifique era disposicion addicionau dera Lei 8/2022, deth 9 de junh, sus 
er us e er aprendissatge des lengües oficiaus en ensenhament non universita-
ri, que demore redigida d'aguesta manèra:  

Enes centres educatius d'Aran, es projèctes lingüistics an de garantir er 
aprendissatge e er us curricular e educatiu abituau der aranés, coma lengua 
pròpia d'aguest territòri e coma lengua veïculara, en conformitat damb aque-
rò qu'establís era normativa aplicable. 

Disposicions finaus 

Prumèra. Efèctes economics e pressupostaris 

Es precèptes qu'eventuaument representèssen era realizacion de despenes 
damb cargue enes pressupòsti dera Generalitat, o ua diminucion des reven-
guts, produsiràn efèctes a partir dera aplicacion dera lei de pressupòsti cor-
responenta ar exercici pressupostari immediatament posteriora ara aplicacion 
dera lei. 
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Dusau. Entrada en vigor 

Aguesta lei entre en vigor eth dia següent dera sua publicacion en Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya. 

Conselh Generau d'Aran, 2 de noveme de 2022 

Maria Vergés, sindica d'Aran 

N. de la r.: La documentació tramesa pot ésser consultada a l'Arxiu del Parla-
ment. 

ESMENES A LA TOTALITAT 

Reg. 78082; 78265 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d'Afers Institu-
cionals, 02.12.2022 

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 78082) 

A la Mesa de la Comissió d'Afers Institucionals 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Sergio Macián de Greef, portavoz adjun-
to, Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 115 y siguientes del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente enmienda a la totalidad a 
la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional de la Llei 
8/2022, del 9 de juny, sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en 
l'ensenyament no universitari (tram. 202-00052/13). 

Enmienda 
GP de VOX en Cataluña 
A la totalidad 

De retorno de la proposición de ley. 

Palacio del Parlamento, 29 de noviembre de 2022 

Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjun-
to; Manuel Jesús Acosta Elías, diputado, GP VOX 

GRUP MIXT (REG. 78265) 

A la Mesa de la Comissió d'Afers Institucionals 

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu, Lorena Roldán Suárez, 
diputada, del Grup Mixt, d'acord amb el que estableixen els articles 115 i 
següents del Reglament del Parlament, presenten l'esmena a la totalitat se-
güent, amb text alternatiu a la Proposició de llei de modificació de la dispo-
sició addicional de la Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre l'ús i l'aprenentatge de 
les llengües oficials en l'ensenyament no universitari (tram. 202-00052/13). 

Esmena 
Grup Mixt 
A la totalitat 

De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu. 
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Text alternatiu a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional de la Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre 
l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament 
no universitari (tram. 202-00052/13) 

Exposició de motiu 

L'article 3 de la Constitució proclama que el castellà és la llengua espanyola 
oficial de l'Estat i que tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el 
dret d'usar-la. Estableix, al seu segon apartat, que les altres llengües espa-
nyoles han de ser també oficials en les comunitats autònomes respectives, 
d'acord amb els seus estatuts, per concloure que la riquesa de les diferents 
modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que ha de ser 
objecte d'especial respecte i protecció. 

Per la seva banda, l'article 6 de l'Estatut d'Autonomia estableix que el català, 
com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua d'ús normal de les adminis-
tracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, així 
com la llengua normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en 
l'ensenyament. 

Concretament, en l'àmbit de l'ensenyament, l'article 35 de l'Estatut regula els 
drets lingüístics en l'àmbit de l'ensenyament, prescrivint que totes les perso-
nes tenen dret a rebre l'ensenyament en català i que aquest s'ha d'utilitzar 
normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament uni-
versitari i en el no universitari, alhora que s'estableix el dret i el deure de 
conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar l'en-
senyament obligatori, sigui quina sigui la seva llengua habitual en incorpo-
rar-se a l'ensenyament, especificant per fi que l'ensenyament del català i el 
castellà ha de tenir una presència adequada en els plans d'estudis i que els 
alumnes tenen dret a no ésser separats en centres ni en grups de classe dife-
rents per raó de llur llengua habitual. 

En ambdós casos però, la consideració del català com a llengua d'ús normal 
en cap cas pot excloure al castellà com a llengua d'ús normal en l'àmbit de 
l'administració com a l'ensenyament, tal i com ha sentenciat el Tribunal 
Constitucional i ha referendat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en recents sentències dictades per a garantir els drets lingüístics de pares 
alumnes. 

Aquestes previsions estatutàries, s'inscriuen en el dret de totes les persones a 
utilitzar les dues llengües oficials, el castellà i el català, i el dret dels ciuta-
dans de Catalunya a conèixer-les. Conseqüentment, els poders públics de 
Catalunya han d'establir les mesures necessàries per facilitar l'exercici d'a-
quests drets i el compliment d'aquest deure, sense discriminació per l'ús d'u-
na o altra llengua, en els termes que el mateix Estatut desenvolupa en el 
capítol III del Títol I. 

II 

La Generalitat manté vigent un model educatiu d'immersió lingüística en 
català, universal, permanent i obligatori on la presència del castellà es limita 
al seu ensenyament com a matèria curricular. En aquest model d'immersió 
lingüística l'única llengua d'ús normal i vehicular en l'ensenyament és el 
català. El castellà queda exclòs com a llengua docent i d'ús normal en qual-
sevol activitat educativa, que no sigui l'estudi de la matèria «Llengua i litera-
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tura castellanes», així de les comunicacions internes i externes, amb i entre 
alumnes, pares o tercers, dels centres educatius. 

Aquest model d'immersió lingüística en català, universal, permanent i obli-
gatori, en contra de les reiterades afirmacions de diferents instàncies políti-
ques catalanes, mai ha estat avalat pel Tribunal Constitucional. 

La reiterada i constant jurisprudència de diverses instàncies judicials, consi-
dera que les dues llengües, català i castellà, hauran de tenir una proporció 
suficient en el sistema educatiu com a conseqüència directa de la seva oficia-
litat amb l'objectiu de garantir els drets lingüístics dels ciutadans. Això im-
plica, per tant, que no només hi ha d'haver classes de castellà, sinó que ha 
d'haver classes en castellà, a fi de «garantir el dret dels ciutadans a rebre, 
durant els estudis bàsics en els centres docents de Catalunya, ensenyament 
en català i en castellà». 

En aquest mateix sentit, recentment s'ha pronunciat el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que, amb ocasió de procediments iniciats per famílies 
en defensa del seu dret a rebre ensenyaments on el castellà sigui també llen-
gua vehicular a Catalunya, ha obligat a la Generalitat a garantir que, com a 
mínim, el 25% de l'horari lectiu es pugui fer en castellà, garantint d'aquesta 
forma la vehicularietat d'aquesta llengua a l'ensenyament obligatori en igual-
tat de condicions amb el català. 

III 

Aquesta proposició de llei assumeix plenament aquests criteris de primacia 
de la legalitat i lleialtat institucional en les actuacions de les administracions 
públiques catalanes, ja que el seu objectiu és modificar la Llei 8/2022, del 9 
de juny, sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament 
no universitari, en el sentit expressat pels tribunals, garantint el canvi de 
l'actual sistema educatiu monolingüe en català, contrari a la Constitució, cap 
a un nou sistema d'acord amb la legalitat, de conjunció lingüística, on el 
castellà tingui presència vehicular, juntament amb el català, com a llengua 
docent i de comunicació. 

Alhora, té com a objectiu garantir la vehicularietat del aranès al centres edu-
catius de l'Aran. 

Per tots aquest motius, el Grup Mixt presenta la següent:  

Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2022, del 9 de 
juny, sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en 
l'ensenyament no universitari 

Article 1. Objecte 

L'objecte d'aquesta llei és la regulació de l'ús i l'aprenentatge de les llengües 
oficials en l'ensenyament no universitari per a garantir els drets lingüístics de 
pares, mares i alumnes. 

Article 2. Règim lingüístic en l'ensenyament no universitari 

1. El règim lingüístic en l'ensenyament no universitari es regeix pels princi-
pis constitucionals, estatutaris, els continguts en aquesta llei i per les disposi-
cions reglamentàries de desplegament dictades pel Govern de la Generalitat. 
En particular, en aplicació dels principis de conjunció i plurilingüisme, es 
preveu la utilització normal i l'ús vehicular de les llengües oficials y de les 
llengües estrangeres que s'estableixin als programes educatius. 
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2. Correspon al Govern desenvolupar, dins el marc legal i reglamentari, el 
currículum de l'ensenyament de les llengües, que comprèn els objectius, els 
continguts, els criteris d'avaluació i la regulació del marc horari. 

3. El règim lingüístic afectarà exclusivament a l'horari lectiu. Fora d'aquest 
horari els alumnes, mestres, professors i la resta del personal no docent uti-
litzaran, individualment, la llengua de la seva elecció. 

4. Els alumnes que s'incorporin al sistema educatiu sense conèixer alguna de 
les dues llengües oficials tenen dret a rebre un suport lingüístic específic. Els 
centres han de proporcionar als alumnes nouvinguts una acollida personalit-
zada i, en particular, una atenció lingüística que els permeti iniciar l'aprenen-
tatge en català i en castellà. Així mateix, els centres han de programar les 
activitats necessàries per a garantir que tots els alumnes millorin progressi-
vament el coneixement de les dues llengües oficials. 

Article 3. El català i el castellà, llengües vehiculars i d'apre-
nentatge 

1. El català i el castellà, com a llengües oficials a Catalunya, són les llengües 
normalment emprades com a llengües vehiculars i d'aprenentatge del sistema 
educatiu, sens perjudici del que s'estableixi per a la utilització de llengües 
estrangeres. 

2. L'ús vehicular d'una llengua comprèn les activitats educatives, tant les 
orals com les escrites, el material didàctic i els llibres de text, i també les 
activitats d'avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum. 

3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en grups permanents 
diferents per raó de llur llengua habitual, tret el temps necessari per a les 
activitats previstes a l'apartat següent. 

4. Al primer ensenyament, les mares, pares o tutors dels alumnes poden ins-
tar, en el moment de la pre-matrícula que llurs fills hi rebin l'ensenyament de 
la lecto-lectura en la seva llengua habitual, català o castellà. 

5. Els projectes lingüístics dels centres públics i dels centres privats sostin-
guts amb fons públics han d'incloure els aspectes relatius a l'ensenyament i a 
l'ús de les llengües en el centre d'acord amb els principis del sistema de con-
junció lingüística, entre els quals hi ha d'haver en tot cas:  

a) El tractament del català i del castellà com a llengua vehicular i d'aprenen-
tatge. 

b) El procés d'ensenyament i d'aprenentatge de cadascuna de les llengües 
oficials i vehiculars. 

c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres. 

Article 4. Ús i aprenentatge de l'aranès a l'Aran 

Als centres educatius d'Aran, els projectes lingüístics han de garantir l'apre-
nentatge i l'ús vehicular de l'aranès, llengua pròpia d'aquest territori, de con-
formitat amb el que estableix la normativa aplicable. 

Disposicions finals 

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris 

Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d'aquesta Llei pu-
guin comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir 
de l'exercici pressupostari posterior a la seva entrada en vigor. 
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Segona. Entrada en vigor 

Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2022 

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu; Lorena Roldán Suárez, 
diputada, G Mixt 
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Punt 7 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 15/2022, del 20 de desembre, de necessitats fi-
nanceres del sector públic en pròrroga pressupostària 

203-00033/13 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 80801 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.01.2023 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l'11 de gener de 2023, ha 
pres coneixement del Decret llei 15/2022, del 20 de desembre, de necessitats 
financeres del sector públic en pròrroga pressupostària, publicat al DOGC 
8818 (22.12.2022), i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Par-
lament el controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament 
del Parlament s'inicia el dia 23.12.2022. 

A la Mesa del Parlament 

Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 20 de desembre de 
2022, s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta de la consellera d'Economia i Hisenda, s'aprova la iniciativa 
SIG22ECO2152 - Projecte de decret llei de necessitats financeres del sector 
públic en pròrroga pressupostària.» 

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

Decret llei 15/2022, de 20 de desembre, de necessitats 
financeres del sector públic en pròrroga pressupostària 

El president de la Generalitat de Catalunya, 

L'article 67.6.a de l'Estatut d'autonomia de Catalunya preveu que els decrets lleis 
són promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat. 

D'acord amb això, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

La manca d'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2023 comporta la situació de pròrroga pressupostària, en concret de la Llei 
1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2022. 

L'article 33 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que, si per qual-
sevol motiu l'1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat 
automàticament el de l'any anterior en els seus crèdits inicials fins a l'aprova-
ció i la publicació dels nous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Consegüentment, durant un període de pròrroga pressupostària en l'exercici 
2023 i, sense perjudici del marc legal que comporta la situació de pròrroga, 
s'han d'adequar determinades necessitats financeres que, per raó de la seva 
urgència i necessitat, no es poden ajornar. 
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Aquestes situacions financeres que necessiten endeutament públic per al seu 
equilibri han de ser autoritzades per una norma amb rang de llei, d'acord amb 
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel De-
cret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. Per tant, un decret que reguli la 
situació de pròrroga resulta insuficient per fixar les autoritzacions i els límits. 

L'article primer d'aquest Decret llei regula amb prou detall aquestes autorit-
zacions per a endeutament, atorgament d'avals i altres garanties que s'estima 
que seran necessàries per atendre les necessitats públiques, en els diferents 
apartats que es recullen. 

Atesa la situació plantejada i, d'acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la 
necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació de pròrroga esmen-
tada, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, 
en els termes de l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya;  

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se 
n'ha de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la 
consideració d'urgents i convenients. 

Aquest Decret llei conté un article i una disposició final d'entrada en vigor. 
L'article 1 dona resposta a les necessitats financeres inajornables de determi-
nades entitats del sector públic, i es considera adient preveure l'autorització 
dels avals i les garanties que siguin necessaris per al 2023. 

En ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya, a proposta de la consellera d'Economia i Hisenda i amb la delibe-
ració prèvia del Govern, 

Decreto 

Article únic. Previsions en matèria financera 

1.1. S'autoritza el Govern, en les condicions i els termes que fixa la Llei 
1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2022, des de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei i, mentre es man-
tingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2023, perquè faci ús 
d'operacions d'endeutament en qualsevol modalitat, amb la limitació que el 
saldo viu no superi el que autoritza la Llei esmentada, incrementat pels im-
ports que derivin dels programes d'endeutament que s'aprovin en aplicació 
de la normativa d'estabilitat pressupostària. 

1.2. Pel que fa a les operacions d'endeutament de les entitats del sector públic:  

a) S'autoritza l'Institut Català de Finances a fer ús, durant el 2023, de l'en-
deutament amb termini de reemborsament superior a un any, en qualsevol 
modalitat, per finançar les seves operacions de capital, amb la limitació que 
el saldo de deute viu a termini de reemborsament superior a un any, el 31 de 
desembre de 2023, no superi el límit de 4.000.000.000,00 d'euros. 

b) S'autoritza l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat a fer ús, durant el 
2023, de l'endeutament amb termini de reemborsament superior a un any, 
per l'import que es derivi d'assumir els passius financers de la Generalitat 
subrogats el 2012 de l'extinta Aigües Ter Llobregat pública, fins a un màxim 
de 310.784.769 euros. 

c) Les entitats que, d'acord amb les normes del Sistema Europeu de Comp-
tes, hagin estat classificades en el sector Administració pública de la Genera-
litat no poden formalitzar operacions que comportin un increment d'endeu-
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tament respecte del que tenien autoritzat el 31 de desembre de 2022, llevat 
de les següents:  

– El Consorci Hospitalari de Vic, que pot augmentar el seu deute per l'import 
que es derivi de la cessió d'actius i passius vinculats a la branca d'activitat 
assistencial de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu a favor del Con-
sorci, fins a un màxim de 4.080.159,27 euros. 

– L'entitat Instruments Financers per a Empreses Innovadores (IFEM), que 
pot augmentar el seu deute per l'import que es derivi del traspàs intragrup de 
línies FEDER i COVID fins a un màxim de 437.100.000,00 euros. 

1.3 S'autoritza el Govern, des de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei i, 
mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2023, 
a autoritzar els avals següents:  

a) S'autoritza el Govern a concedir l'aval de la Generalitat en substitució dels 
avals concedits per l'Institut Català de Finances a operacions de crèdit i cober-
tura de risc de tipus d'interès d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, 
SAU, o afegir al seu aval en superposició de garantia dels que va conferir l'Ins-
titut Català de Finances, sigui de forma global o operació per operació. 

b) S'autoritza el Govern a prestar l'aval, durant l'exercici del 2023, a les ope-
racions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l'Administració 
General de l'Estat al Parc Científic de Barcelona, en virtut de les convocatò-
ries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l'any 2000, i també 
a refinançar-les o contraavalar-les davant les entitats que prestin la garantia 
davant els òrgans de l'Administració general de l'Estat. L'import màxim d'a-
quest aval és de 73.000.000,00 d'euros. 

c) S'autoritza el Govern a prestar l'aval, durant l'exercici del 2023, a les ope-
racions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l'Administració 
General de l'Estat al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, en 
virtut de les convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des 
de l'any 2000, així com al seu refinançament i/o el contraaval davant les 
entitats que prestin la garantia davant els òrgans de l'Administració General 
de l'Estat. L'import màxim d'aquest aval és de 21.000.000,00 d'euros. 

d) S'autoritza el Govern a prestar avals fins a una quantia màxima global, el 
2023, de 25.000.000 d'euros, en garantia de les operacions financeres que 
subscriguin les cooperatives amb secció de crèdit inscrites en el Registre gene-
ral de cooperatives. Aquestes operacions financeres han de tenir com a objecte 
el retorn a llurs titulars dels fons dipositats a les seccions de crèdit, sempre que 
els socis hagin acordat la baixa de la secció de crèdit corresponent abans de 
formalitzar l'aval. Aquest aval cobreix com a màxim el 75% de l'operació de 
finançament, i els membres del consell rector de la cooperativa n'han de garan-
tir en tot moment el percentatge complementari, ampliant aquestes garanties 
als socis de la cooperativa i a la cooperativa mateixa, si així ho determina l'en-
titat que atorga el finançament en funció del risc de cada operació. 

e) S'autoritza el Govern a prestar l'aval a favor de les entitats del sector pú-
blic de la Generalitat que formen part de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei 
davant de qualsevol instància, o contraaval davant l'entitat financera garant, 
en el marc de les actuacions de comprovació i inspecció de l'impost sobre el 
valor afegit que duu a terme l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. 
L'import màxim d'aquest aval no pot superar els 50.000.000 d'euros. 

f) S'autoritza el Govern a prestar l'aval davant els òrgans de l'Administració 
tributària estatal, fins a un màxim de 12.000.000 d'euros, per garantir els 
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fraccionaments, ajornaments o suspensió dels actes de gestió tributària amb 
relació a la constitució de drets de superfície i drets d'arrendament que hi 
estan associats. 

g) En el cas de modificació, refinançament o substitució d'operacions d'enti-
tats de dret públic i societats mercantils totalment participades per la Genera-
litat, amb aval de la Generalitat o sense, s'autoritza el Govern a atorgar l'aval 
de la Generalitat a les operacions que es produeixin resultants de les modifi-
cacions, el refinançament o la substitució. 

h) S'autoritza l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) a prestar l'aval, durant l'exercici del 2023, a favor de les entitats 
financeres que hagin signat el conveni de col·laboració corresponent i en 
garantia del risc dels préstecs formalitzats per estudiants universitaris per 
finançar l'import de la matrícula universitària. L'import màxim d'aquest aval 
no pot superar els 4.000.000 d'euros. 

1.4 S'autoritza el Govern, des de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei i, 
mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2023, 
a autoritzar les garanties següents:  

a) S'autoritza el Govern a prestar garantia, durant l'exercici del 2023, fins a 
una quantia màxima global de 2.500.000,00 euros, a favor d'entitats finance-
res per atorgar préstecs a les empreses de l'economia social de Catalunya. A 
aquest efecte, el Departament d'Empresa i Treball ha de tenir formalitzat un 
conveni amb les entitats financeres per constituir un fons de garantia amb 
càrrec als pressupostos del Departament d'Empresa i Treball. 

b) S'autoritza el Govern a prestar garantia, durant l'exercici del 2023, fins a 
una quantia màxima global de 30.000.000,00 d'euros, a favor d'entitats fi-
nanceres per atorgar préstecs a les empreses del sector industrial i de serveis 
a la producció de Catalunya. A aquest efecte, el Departament d'Empresa i 
Treball ha de tenir formalitzat un conveni amb les entitats financeres per 
constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos del Departament 
d'Empresa i Treball. 

c) S'autoritza el Govern a prestar garantia, durant l'exercici del 2023, fins a una 
quantia màxima global de 7.748.934,19 euros, a favor d'Instruments Financers 
per a Empreses Innovadores, SLU (IFEM) per formalitzar operacions de fi-
nançament per a empreses fruit de la recerca. El Departament de Recerca i 
Universitats ha de tenir signat un conveni per donar continuïtat a la utilització 
del fons de garantia que ja hi ha, gestionat per l'Institut Català de Finances 
mitjançant Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU. 

Disposició final 

Aquest Decret llei entra en vigor el'1 de gener de 2023. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest De-
cret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als 
quals pertoqui el facin complir. 

Barcelona, 20 de desembre de 2022 

Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Natàlia 
Mas i Guix, consellera d'Economia i Hisenda 
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Punt 8 | Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei 

Decret llei 16/2022, del 20 de desembre, de mesures 
urgents en l'àmbit de l'impost sobre el patrimoni 

203-00034/13 

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

Reg. 80821 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.01.2023 

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l'11 de gener de 2023, ha 
pres coneixement del Decret llei 16/2022, del 20 de desembre, de mesures 
urgents en l'àmbit de l'impost sobre el patrimoni, publicat al DOGC 8818 
(22.12.2022), i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el 
controli pel procediment que estableix l'article 158 del Reglament del Parla-
ment s'inicia el dia 23.12.2022. 

A la Mesa del Parlament 

Xavier Bernadí Gil, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya, 

Certifico:  

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 20 de desembre de 
2022, s'ha pres, entre d'altres, l'acord que es reprodueix a continuació:  

«A proposta de la consellera d'Economia i Hisenda, s'aprova la iniciativa 
SIG22ECO2183 - Projecte de decret llei de mesures urgents en l'àmbit de 
l'impost sobre el patrimoni.» 

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

Decret llei 16/2022, de 20 de desembre, de mesures urgents 
en l'àmbit de l'impost sobre el patrimoni 

El president de la Generalitat de Catalunya, 

L'article 67.6.a de l'Estatut d'autonomia de Catalunya preveu que els decrets 
lleis són promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Genera-
litat. 

D'acord amb això, promulgo el següent 

Decret llei 

Exposició de motius 

L'article 47.1.b de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula 
el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i 
ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tribu-
tàries, delega en les comunitats autònomes la capacitat normativa per a regu-
lar determinats elements de l'impost sobre el patrimoni. En exercici d'aques-
tes facultats, mitjançant el Decret llei 7/2012, de 27 de desembre, de mesures 
urgents en matèria fiscal que afecten l'impost sobre el patrimoni, es va apro-
var l'escala de gravamen vigent a Catalunya. 

Ara, mitjançant aquest decret llei s'introdueix un darrer tram a la tarifa de 
l'impost, modificació que s'efectua en atenció a la creació per l'Estat de l'im-
post temporal de solidaritat de les grans fortunes i amb la finalitat que els 
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ingressos derivats del major esforç fiscal dels contribuents catalans que su-
posa la creació d'aquest tribut estatal romanguin a Catalunya. 

Per altra banda, es pren en consideració que, a més de la finalitat recaptatòria 
(fonamentada en el principi de solidaritat dels que disposen d'una major ca-
pacitat econòmica), es diu que el nou impost estatal té també una clara finali-
tat harmonitzadora, que pretén reduir les diferències que es donen en l'im-
post sobre el patrimoni entre les diferents comunitats autònomes. Aquest 
segon objectiu no hauria d'ésser aplicable a Catalunya, que ha mantingut 
l'impost sobre el patrimoni des del seu inici amb l'objectiu de sustentar la 
capacitat redistributiva del sistema fiscal català. 

Tenint en compte els motius exposats, aquest Decret llei preveu que la nova 
tarifa tingui una vigència temporal coincident amb l'impost estatal. 

D'acord amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presi-
dència de la Generalitat i del Govern, el Govern pot dictar disposicions legis-
latives provisionals sota la forma de decret llei en cas d'una necessitat extra-
ordinària i urgent. En aquest cas, la urgent i extraordinària necessitat està 
justificada, per una banda, en el fet que, si l'impost estatal entra en vigor per 
a aquest exercici, cal tenir aprovada la norma abans del 31 de desembre, data 
de la meritació del tribut; i, per una altra banda, en la necessitat de disposar 
de més ingressos per a fer front a les despeses públiques en la situació eco-
nòmica actual. 

En ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya, a proposta de la consellera d'Economia i Hisenda i amb la delibe-
ració prèvia del Govern, 

Decreto:  

Article 1. Tarifa de l'impost sobre el patrimoni 

La base liquidable de l'impost es grava amb els tipus de l'escala següent:  

Base liquidable 
fins a (€) 

Quota (€) Resta de base liqui-
dable fins a (€) 

Tipus aplicable 
(percentatge) 

0,00 0,00 167.129,45 0,210 

167.129,45  350,97  167.123,43  0,315  

334.252,88  877,41  334.246,87  0,525  

668.499,75  2.632,21  668.500,00  0,945  

1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365 

2.673.999,01  27.199,58  2.673.999,02  1,785  

5.347.998,03  74.930,46  5.347.998,03  2,205  

10.695.996,06  192.853,82  9.304.003,94 2,750  

20.000.000,00 448.713,93 en endavant 3,480 

 

Article 2. Vigència  

La tarifa aprovada en l'article 1 és aplicable en els dos primers exercicis de 
l'impost sobre el patrimoni que es meritin a partir de l'entrada en vigor de 
l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes. 
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Disposició final 

Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s'apliqui aquest Decret llei 
cooperin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el 
facin complir. 

Barcelona, 20 de desembre de 2022 

Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Natàlia 
Mas i Guix, consellera d'Economia i Hisenda 

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l'Arxiu del 
Parlament. 
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Punt 19 | Debat i votació 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
campanya de vacunació contra la grip 

302-00234/13 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 80700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2023 

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 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre la campanya de vacunació contra la grip (tram. 
300-00263/13). 

Moció 

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

1. Donar explicacions en seu parlamentària sobre el criteri pel qual en la 
campanya de vacunació de la grip de 2021-2022 es van adquirir un total de 
720.000 dosis de vacunes antigripals d'immunogenicitat augmentada, aque-
lles recomanades específicament per als majors de 65 anys, i aquest any so-
lament se n'han licitat 450.000 dosis per aquest segment de la població. 

2. Comparèixer en seu parlamentària per donar explicacions sobre quins 
motius han justificat el fet que el lot de preu unitari de vacunes antigripals de 
25 euros, el de preu més elevat, hagi passat de les 70.000 dosis a les 
200.000. 

3. Assegurar per tots els mitjans necessaris que la reducció en el nombre 
total de dosis de vacunes antigripals d'aquesta campanya 2022-2023 no re-
sulti insuficient en relació amb la població de la franja d'edat de més de 65 
anys. 

4. Garantir que les persones de més de 65 anys puguin rebre als centres d'a-
tenció primària les vacunes antigripals d'immunogenicitat augmentada, que 
són les recomanades específicament per aquesta franja d'edat. 

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2022 

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

 

 
  



Dossier Ple 45 
24 de gener de 2023 

33 

 

Punt 20 | Debat i votació 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la políti-
ca penitenciària 

302-00235/13 

PRESENTACIÓ: GP VOX 

Reg. 81484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2023 

A la Mesa del Parlament 

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 la política penitenci-
ària (tram. 300-00264/13). 

Moción 

El Parlamento de Cataluña manifiesta:  

1. Su apoyo a la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General 
Penitenciaria que se está tramitando en las Cortes Generales, en virtud de la 
cual se otorga el carácter de Agentes de Autoridad a los funcionarios peni-
tenciarios; se establece el principio de veracidad en el ámbito disciplinario 
de los partes e informes elevados por los funcionarios penitenciarios y se 
establece el principio de indemnidad por el que la Administración Penitenci-
aria deberá compensar económicamente a los funcionarios penitenciarios 
cuando sufran daños personales en acto o con ocasión del servicio, salvo que 
exista dolo, negligencia o impericia graves. 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad de Cataluña a:  

2. Que la Consejería de Justicia adopte una política penitenciaria que ponga 
en el centro la atención y resarcimiento de la víctima y la protección de los 
funcionarios penitenciarios, ponderando en todos los casos las distintas fina-
lidades de la pena y teniendo presente que determinados delincuentes no son 
reinsertables. 

3. Que la Consejería de Justicia revise el sistema de concesión de permisos, 
beneficios penitenciarios y de medidas penales alternativas a quienes sean 
condenados por alguno de los delitos contra la Constitución (Título XXI del 
Libro II del Código Penal); y, asimismo, revise el sistema de concesión de 
permisos, beneficios penitenciarios y de medidas penales alternativas a vio-
ladores, pederastas y asesinos. 

4. Que la Consejería de Justicia elabore con urgencia un plan de choque con 
medidas concretas, efectivas y contundentes -reglamentarias, regimentales y 
disciplinarias- frente a las agresiones a funcionarios penitenciarios, cuyo 
número en 2021 y 2022 resulta inaceptable: 261 agresiones a funcionarios en 
2021 y más de 310 en 2022. 

5. Que la Consejería de Justicia reforme la Circular 2/2017, del règim tancat 
en els centres penitenciaris de Catalunya, de modo que no se establezcan 
límites temporales a la estancia de los internos en los DERT, que resultan 
contrarios a lo dispuesto en la LOGP. El artículo 10.Tres, segundo párrafo de 
dicha Ley Orgánica establece textualmente que «La permanencia de los in-
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ternos destinados a estos centros será por el tiempo necesario hasta tanto 
desaparezcan o disminuyan las razones o circunstancias que determinaron su 
ingreso». 

6. Que la Consejería de Justicia, en materia de equipamientos, reabra las 
unidades psiquiátricas de Lledoners i de Puig de les Basses para resolver el 
grave problema de salud mental que afecta a muchos internos y el aumento 
de suicidios en los centros penitenciarios catalanes en 2021 y 2022. Y, asi-
mismo, impulse la creación de un centro penitenciario de primeros grados 
para contener a los internos violentos con personal especializado en todas las 
áreas de vigilancia, tratamiento y personal sanitario. 

7. Que la Consejería de Justicia garantice siempre la documentación a los 
internos en los centros penitenciarios catalanes en español y catalán, a fin de 
evitar que en muchas ocasiones los funcionarios hayan de traducir su conte-
nido a los internos y para garantizar su mejor derecho de defensa y la tutela 
judicial efectiva, que es un derecho fundamental que les reconoce la Consti-
tución española. 

8. Que la Consejería de Justicia publique el catálogo de puestos de trabajo de 
segunda actividad para los funcionarios penitenciarios e impulse definitiva-
mente la jubilación anticipada de los funcionarios de prisiones. 

9. Que la Consejería de Justicia dé cumplimiento efectivo a las mociones y 
resoluciones aprobadas por este Parlamento en lo referente a las siguientes 
medidas: disponer de servicio médico las 24 horas en la prisión de mujeres 
(Wad Ras) y que sean profesionales sanitarios quienes realicen las pruebas 
de orina para detección de drogas a los internos en todos los centros peniten-
ciarios. 

10. Que la Consejería de Justicia apruebe el establecimiento de un servicio 
médico 24 horas en el Centre Penitenciari de Joves y adopte las medidas 
necesarias para aliviar la tensión que sufren los funcionarios de este centro 
ante el elevado número de internos extranjeros sin arraigo (más del 80%), 
que genera frecuentes disputas, así como agresiones y faltas de respeto a los 
funcionarios penitenciarios. 

11. Devolver al Estado las competencias en materia penitenciaria. 

Palacio del Parlament, 12 de enero de 2023 

Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjun-
to, GP VOX 
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Punt 21 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
perspectives en matèria educativa 

302-00236/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 82612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2023 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, 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 perspectives en matèria educa-
tiva (tram. 300-00266/13). 

Moció 

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

1. Impulsar, abans de finalitzar el primer trimestre de l'any 2023, una taula 
amb persones expertes de la comunitat educativa per analitzar els resultats de 
les proves de competències i proposar mesures per elevar els resultats d'èxit 
educatiu de Catalunya, amb equitat, i preveure un seguiment i acompanya-
ment d'aquestes millores educatives. 

2. Incrementar les dotacions de professionals als centres educatius per refor-
çar l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu 
(NESE) el proper curs escolar, incorporant, concretament, un/a professional 
de la psicologia clínica per cada institut de secundària i un/a professional 
addicional pels centres educatius d'infantil i primària, prioritzant els de ma-
jor complexitat. 

3. Incrementar el finançament de les llars d'infants per garantir el seu soste-
niment (incloent el retorn del deute encara pendent) tenint en compte els 
estudis sobre el cost real de la plaça, i per avançar cap a la universalització 
(creació de noves places públiques) i gratuïtat de l'etapa educativa 0-3 anys 
en aquesta legislatura. 

4. Crear una partida pel desplegament del Pacte contra la Segregació en el 
pressupost de 2023, dotada amb 100 milions d'euros, i destinar-la principal-
ment a la millora de la dotació dels centres educatius del Servei d'Educació 
de Catalunya per reforçar el seu personal de suport a la complexitat, així 
com per l'alumnat de tots els cursos d'infantil, primària i secundària obligatò-
ria amb necessitats específiques de suport educatiu, per garantir la seva esco-
larització i fomentar la seva continuïtat educativa. 

5. Convocar, de manera immediata, el Pacte per la Formació Professional i 
elaborar conjuntament amb les principals organitzacions patronals i sindi-
cals, així com amb els agents del territori, una correcta prospecció de neces-
sitats formatives, i planificar i orientar en base aquesta l'increment de l'oferta 
pública de places de FP el proper curs, ajustada a les necessitats formatives 
sectorials i del territori i també a la demanda de les persones aspirants. 

6. Destinar els recursos necessaris a renovar o adquirir l'equipament, maqui-
nària i tecnologia necessària per una FP moderna i de qualitat. 
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7. Incrementar el finançament dels ensenyaments artístics per garantir, con-
cretament, el sosteniment de conservatoris, escoles de música, de dansa i 
d'art, així com l'accés de l'alumnat als ensenyaments artístics. 

8. Destinar els recursos necessaris per desenvolupar un pla d'equipaments 
educatius sostenibles a fi d'accelerar la modernització d'edificis i instal·la-
cions educatives, realitzar les construccions, reformes i ampliacions de cen-
tres educatius pendents i eliminar també els barracons estructurals. 

Palau del Parlament, 16 de gener de 2023 

Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 83708, 83753, 83764, 83770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
24.01.2023 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 83708) 

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 perspectives en matèria educativa (tram. 302-00236/13). 

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

1. Impulsar, abans de finalitzar el primer trimestre de l'any 2023, una taula 
Analitzar amb persones expertes de la comunitat educativa per analitzar els 
resultats de les proves de competències i proposar mesures per elevar els 
resultats d'èxit educatiu de Catalunya, amb equitat, i preveure un seguiment i 
acompanyament d'aquestes millores educatives. 

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

3. Incrementar el finançament de Finançar les llars d'infants per garantir el 
seu sosteniment (incloent el retorn del deute encara pendent) tenint en comp-
te els estudis sobre el cost real de la plaça, segons l'establert a la disposició 
addicional trentena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació i per 
avançar cap a la universalització (creació de noves places públiques) i gratuï-
tat de l'etapa educativa 0-3 anys en aquesta legislatura. 
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Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació del punt 6 

6. Destinar els recursos necessaris, en base a la disponibilitat pressupostà-
ria, a renovar o adquirir l'equipament, maquinària i tecnologia necessària per 
una FP moderna i de qualitat. 
Palau del Parlament, 23 de gener de 2023 

Marta Vilalta i Torres, portaveu del GP ERC 

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 83753) 

A la Mesa del Parlament 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Sergio Macián de Greef, portavoz adjun-
to, Manuel Jesús Acosta Elías, diputado del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento 
del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les perspectives en matèria educativa (tram. 
302-00236/13). 

Esmena 1 
GP de VOX en Cataluña 
D'addició de un nuevo punto 2 bis 

2.bis Acelerar la ejecución de los fondos Next Generation transferidos a la 
Generalidad de Cataluña para dotar de mejores recursos a los centros edu-
cativos. 

Esmena 2 
GP de VOX en Cataluña 
D'addició en el punto 3 

3. Incrementar el finançament de les llars d'infants per garantir el seu soste-
niment (incloent el retorn del deute encara pendent) tenint en compte els 
estudis sobre el cost real de la plaça, i per avançar cap a la universalització 
(creació de noves places públiques) i gratuïtat de l'etapa educativa 0-3 anys 
en aquesta legislatura. Concertar con carácter urgente plazas públicas de 
infantil 2 en guarderías privadas para garantizar que ningún niño se quede 
sin escolarizar, concediendo en el momento de la matrícula la subvención a 
las familias, y recalcular el coste de la plaza de Infantil 2 que destinará el 
Departamento de Educación, teniendo en cuenta el necesario despliegue de 
recursos para atender a alumnos NESE así como otros factores coyuntura-
les como el aumento del precio de los suministros básicos. 

Esmena 3 
GP de VOX en Cataluña 
De supressió i addició en el punto 4 

4. Crear una partida pel desplegament del Pacte contra la Segregació en el 
pressupost de 2023, dotada amb 100 milions d'euros, en els pressupostos de 
2023 que respongui a les necessitats de l'alumnat de cada centre educatiu i 
destinar-la principalment a la millora de la dotació dels centres educatius del 
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Servei d'Educació de Catalunya per reforçar el seu personal de suport a la 
complexitat, així com per l'alumnat de tots els cursos d'infantil, primària i 
secundària obligatòria amb necessitats específiques de suport educatiu, per 
garantir la seva escolarització i fomentar la seva continuïtat educativa. 

Esmena 5 
GP de VOX en Cataluña 
De supressió i addició en el punto 5 

5. Convocar, de manera immediata, el Pacte per la Formació Professional i 
elaborar conjuntament amb les principals totes les organitzacions patronals i 
sindicals, amb famílies, així com amb els agents del territori, una correcta 
prospecció de necessitats formatives, i planificar i orientar en base aquesta 
l'increment de l'oferta pública de places de FP el proper curs, ajustada a les 
necessitats formatives sectorials i del territori i també a la demanda de les 
persones aspirants. 

Esmena 6 
GP de VOX en Cataluña 
D'addició de un nuevo punto 9 

9. Garantizar el derecho a ser educado en español en todo el territorio cata-
lán respetando las sentencias judiciales que reconocen el castellano como 
lengua vehicular del sistema educativo catalán y suprimir con carácter inme-
diato el Plan de promoción de la lengua catalana en los centros educativos. 

Palacio del Parlament, 23 de enero de 2023 

Joan Garriga Doménech Sergio Macián de Greef 
Portavoz del GP VOX Portavoz adjunto del GP VOX 

Manuel Jesús Acosta Elías 
Diputado del GP VOX 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 83764) 

A la Mesa del Parlament 

Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d'a-
cord amb el que estableix l'article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les perspectives en matèria educativa (tram. 302-00236/13). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
D'addició al punt 3 

3. Incrementar el finançament de totes les llars d'infants, tant les de titulari-
tat pública com privada, per garantir el seu sosteniment (incloent el retorn 
del deute encara pendent) tenint en compte els estudis sobre el cost real de la 
plaça, i per avançar cap a la universalització (creació de noves places públi-
ques) i gratuïtat de l'etapa educativa 0-3 anys en aquesta legislatura. 

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023 

Ignacio Martín Blanco, portaveu del GP Cs 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 83770) 

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 perspectives en matèria educativa (tram. 302-00236/13). 

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

2. Incrementar les dotacions de professionals als centres educatius de tot el 
Servei d'Educació de Catalunya per reforçar l'atenció a l'alumnat amb neces-
sitats específiques de suport educatiu (NESE) el proper curs escolar, incorpo-
rant, concretament, un/a professional de la psicologia clínica per cada institut 
de secundària i un/a professional addicional pels centres educatius d'infantil i 
primària, prioritzant els de major complexitat. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació i supressió al punt 3 

3. Incrementar el finançament de les llars d'infants per garantir el seu soste-
niment (incloent el retorn del deute encara pendent) tenint en compte els 
estudis sobre el cost real de la plaça, assegurant el finançament equitatiu per 
a tot l'I2 i per avançar avançant cap a la universalització (creació de noves 
places públiques i d'iniciativa social) i Un cop assolida aquesta equitat i 
universalització, iniciar el procés per a la gratuïtat de l'etapa educativa 0-3 
anys en aquesta legislatura. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 6 

6. Destinar els recursos necessaris a renovar o adquirir l'equipament, maqui-
nària i tecnologia necessària per una FP moderna i de qualitat, a tots els cen-
tres del Servei d'Educació de Catalunya. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició d'un nou punt 9 

Pactar amb la comunitat educativa, els agents socials i el consell escolar de 
Catalunya la revisió de l'avançament del calendari escolar. 

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023 

Mònica Sales de la Cruz 
Portaveu del GP JxCat 
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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 el compli-
ment dels acords parlamentaris en matèria d'infraestructures 

302-00237/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 82613 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2023 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat 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 el compliment dels acords parla-
mentaris en matèria d'infraestructures (tram. 300-00267/13). 

Moció 

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

1. Fer efectiu, dins del primer trimestre de 2023, amb el Ministeri de Trans-
ports, Mobilitat i Agenda Urbana el conveni d'acord i finançament que ga-
ranteixi la redacció del projecte de la Ronda Nord dels sistemes urbans de 
Terrassa, Sabadell i Castellar, proposada en el «Pla Específic de Mobilitat 
del Vallès» i avalada pels plens d'aquests ajuntaments i entitats socials i eco-
nòmiques de la comarca del Vallès Occidental, i l'execució de les obres per 
part del Govern de la Generalitat de Catalunya. 

2. Acordar amb el Govern d'Espanya, el model de traspàs de recursos eco-
nòmics necessaris per a l'adequada gestió dels serveis ferroviaris que siguin 
de competència del Govern de la Generalitat, per tal que s'aprovi a la Comis-
sió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals. 

a. La cessió de la titularitat de les infraestructures que puguin ser segregades 
de la Xarxa Ferroviària d'Interès General dins de Catalunya necessàries per 
poder prestar els serveis. 

b. Que l'acord sobre el traspàs dels recursos econòmics es complementi amb 
una actualització del Pla de Rodalies 2020-2030, que inclogui el conjunt del 
sistema ferroviari català i garanteixi la coherència en els projectes de millora 
i el seguiment de l'execució d'actuacions, i l'adequada coordinació entre els 
administradors d'infraestructures i els titulars dels serveis. 

c. Acordar amb RENFE les actuacions necessàries per adquirir i millorar els 
trens i els tallers mentre la Generalitat no disposi d'un operador propi prepa-
rat i en disposició per prestar els serveis de manera integral de manera im-
mediata 

3. Concretar, en el termini de dos mesos, el calendari per fer efectius en pri-
mer lloc, l'allargament de la Línia 3 fins a Esplugues de Llobregat, de la 
Línia 4 fins a La Sagrera i de la Línia 1 fins a Badalona; en segon lloc, l'ad-
quisició de nous trens que donin resposta a la creixent demanda de mobilitat 
al metro; i finalment l'execució del Pla de Manteniment i Millora 2023-2035 
i en comprometi la inversió, per garantir així la qualitat i la seguretat de la 
infraestructura i del servei. 
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4. Encarregar els estudis informatius de factibilitat per l'arribada de la línia 
S2 a Castellar del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, així 
com el desdoblament de la R6 fins a Igualada i la R5 fins a Manresa. 

5. Acordar, durant el primer semestre de 2023, amb el Govern d'Espanya una 
comissió tècnica que permeti acordar el nou model aeroportuari que necessi-
ta Catalunya. El Parlament de Catalunya constata els reiterats incompliments 
del Govern de la Generalitat de Catalunya de les resolucions que l'instava a 
continuar parlant amb el govern d'Espanya i AENA per tal de transformar i 
ampliar l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en un veritable hub 
intercontinental, que permeti el seu creixement amb respecte a la biodiversi-
tat i a les directives ambientals europees posant especial cura en la preserva-
ció de l'espai natural protegit del Delta del Llobregat i perquè sense aprio-
rismes es treballi tècnicament per cercar el consens necessari i facilitar el 
desenvolupament d'un model aeroportuari que permeti la connexió amb alta 
velocitat ferroviària dels aeroports de Girona i Reus per a millora competiti-
vitat i garantint el consens territorial. 

6. Vetllar pel compliment dels acords subscrits a Comissió Mixta d'Assump-
tes Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat de Catalunya, per tal d'executar la 
sentència del Tribunal Suprem 1668/2017 relativa a la Disposició Addicional 
Tercera de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i en la que es va acordar 
incloure en els pressupostos generals de l'Estat la partida de 759 milions 
d'euros entre els exercicis 2021 i 2024, per compensar el dèficit inversor en 
infraestructures a Catalunya el 2008 i a destinar aquests recursos a infraes-
tructures de mobilitat i a informar al Parlament de Catalunya, en el termini 
màxim d'un mes a quines infraestructures de mobilitat es pensen destinar. 

7. Complir els acords adoptats pel Ple del Parlament de Catalunya en la Re-
solució 102/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política ge-
neral del Govern, la Resolució 482/XIV del Parlament de Catalunya, sobre 
l'orientació política general del Govern, la Moció 47/XIV del Parlament de 
Catalunya, sobre els projectes estratègics i de suport a les empreses, la Mo-
ció 136/XIV del Parlament de Catalunya, sobre infraestructures, la Moció 
157/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les infraestructures i la Moció 
180/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les infraestructures. 

Palau del Parlament, 16 de gener de 2023 

Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, diputat, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 83759, 83763, 83767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
24.01.2023 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 83759) 

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 
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al Govern sobre el compliment dels acords parlamentaris en matèria d'infra-
estructures (tram. 302-00237/13). 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició d'un nou punt 

Instar el Govern de l'Estat a reobrir la negociació de l'ampliació de l'aero-
port del Prat, per tal que esdevingui un veritable hub de vols intercontinen-
tals, i agilitzar les obres de connexió de les d'estacions d'alta velocitat ferro-
viària als aeroports de Girona i Reus, per apostar per la intermodalitat i 
millorar l'operativa de l'aeroport de Barcelona. Així mateix, aquesta ampli-
ació s'ha d'elaborar amb criteris ambientals i amb diàleg amb els agents 
implicats per trobar la solució a l'ampliació de les pistes, sempre conside-
rant la mínima afectació a la Xarxa Natura 2000, sense afectació a la llacu-
na de la Ricarda i amb la consulta prèvia a la Comissió Europea com a 
garant d'aquests espais naturals protegits. 

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

Instar el Govern de l'Estat a fer participar la Generalitat de Catalunya en la 
gestió dels aeroports catalans de titularitat estatal, acabant amb l'anomalia 
de la gestió centralitzada d'AENA, per tal d'assolir una governança de pro-
ximitat eficient i al servei dels interessos de Catalunya. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició d'un nou punt 

Instar el Govern de l'Estat al traspàs dels Aeroports estatals a la Generalitat 
de Catalunya, per tal de que Catalunya participi de les millors pràctiques 
internacionals de gestió aeroportuària tal com passa als països més avan-
çats. 

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

Instar el Govern de l'Estat a la publicació, amb caràcter anual, dels resul-
tats de beneficis o pèrdues de tots els aeroports de l'Estat de la xarxa d'AE-
NA, tal com aquesta havia fet des del 2006 al 2014. 

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023 

Mònica Sales de la Cruz 
Portaveu del GP JxCat 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 83763) 

A la Mesa del Parlament 

Ignacio Martín Blanco, portaveu, Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d'acord amb el que estableix l'article 
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161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment dels 
acords parlamentaris en matèria d'infraestructures (tram. 302-00237/13). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
De modificació del punt 2 

2. Assumir, d'una vegada per totes i amb decisió, les competències traspas-
sades del servei ferroviari de Rodalies, defensant-lo i millorant-lo a través 
de plans d'inversió i gestió. En aquest sentit, presentar en el termini de sis 
mesos: 

a) Una agenda 2030 per al servei de Rodalies, centrada en la millora 
de la prestació del servei (horaris, operadors, trens, tarifes...) i a la 
qual s'estableixi el full de ruta per als propers 7 anys. 

b) Una anàlisi de les possibilitats que ofereixen les directives europees 
en relació amb l'entrada de nous operadors ferroviaris (no necessà-
riament Renfe ni FGC) a la prestació del servei de Rodalies, en par-
ticular per als nous serveis previstos com la llançadora d'accés a 
l'aeroport de Barcelona, les rodalies de Lleida o el Tren-Tram de 
Tarragona.  

c) Un pla d'inversió en concordança amb els punts anteriors i, en par-
ticular mentre la Generalitat no obri la prestació del servei a nous 
operadors, acordar de manera imminent amb Renfe un pla de reno-
vació i manteniment de trens i tallers. 

Esmena 2 
GP de Ciutadans 
D'addició al punt 3 

3. Concretar, en el termini de dos mesos, el calendari per fer efectius en pri-
mer lloc, l'allargament de la Línia 3 fins a Esplugues de Llobregat, de la 
Línia 4 fins a La Sagrera i de la Línia 1 fins a Badalona; en segon lloc, l'ad-
quisició de nous trens i la contractació de nous maquinistes que donin res-
posta a la creixent demanda de mobilitat al metro; i finalment l'execució del 
Pla de Manteniment i Millora 2023-2035 i en comprometi la inversió, per 
garantir així la qualitat i la seguretat de la infraestructura i del servei. 

Esmena 3 
GP de Ciutadans 
De modificació del punt 6 

6. Vetllar per la inclusió en els pressupostos generals de l'Estat d'una partida 
de 759 milions d'euros entre els exercicis 2021 i 2024 i destinar aquests re-
cursos a infraestructures de mobilitat, per donar compliment als acords subs-
crits a Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat de 
Catalunya, i informar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim d'un 
mes, a quines infraestructures de mobilitat es pensen destinar. 

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023 

Ignacio Martín Blanco Marina Bravo Sobrino 
Portaveu del GP Cs Portaveu adjunta del GP Cs 
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GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 83767) 

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 compliment dels acords parlamentaris en matèria d'infra-
estructures (tram. 302-00237/13). 

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

1. Acordar dins del primer semestre de 2023, amb el Ministeri de Trans-
ports, Mobilitat i Agenda Urbana un conveni d'acord i finançament que ga-
ranteixi la redacció del projecte de millora de la mobilitat al Vallès Occi-
dental que el Govern acordi amb els ajuntaments implicats, tenint en compte 
els principis del Pla Específic de Mobilitat del Vallès i que inclogui l'estudi 
de totes les propostes de millora viaria possibles, incloent-hi la Ronda Nord 
dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Castellar i la C58.  

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana 
D'addició en el punt 4 

4. Un cop s'aprovin els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2023, encarregar els estudis informatius de factibilitat per l'arribada de la 
línia S2 a Castellar del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
així com el desdoblament de la R6 fins a Igualada i la R5 fins a Manresa. 

Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació en el punt 5 

5. Acordar, durant el primer semestre de 2023, amb el Govern d'Espanya 
una comissió tècnica que permeti acordar el nou model aeroportuari que 
necessita Catalunya i que permeti la seva modernització i millores en la 
seva capacitat per esdevenir un veritable hub intercontinental amb respecte 
a la biodiversitat, a la convivència amb els veïns i les veïnes i a les directi-
ves ambientals europees posant especial cura en la preservació de l'espai 
natural protegit del Delta del Llobregat i perquè sense apriorismes es treba-
lli tècnicament per cercar el consens necessari i facilitar el desenvolupa-
ment d'un model aeroportuari en què el Govern de la Generalitat formi part 
de la governança i que permeti la connexió amb alta velocitat ferroviària 
dels aeroports de Girona i Reus per a millora competitivitat i garantint el 
consens territorial. 

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

6. Vetllar pel compliment dels "acords subscrits a Comissió Mixta d'As-
sumptes Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat de Catalunya, per tal d'execu-
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tar la sentència del Tribunal Suprem 1668/2017 relativa a la Disposició Ad-
dicional Tercera de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i en la que es va 
acordar incloure en els pressupostos generals de l'Estat la partida de 759 
milions d'euros entre els exercicis 2021 i 2024, per compensar el dèficit in-
versor en infraestructures a Catalunya el 2008. i a destinar aquests recursos a 
infraestructures de mobilitat i a informar al Parlament de Catalunya, en el 
termini màxim d'un mes a quines infraestructures de mobilitat es pensen 
destinar. 

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023 

Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP ERC 
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Punt 23 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
mobilitat al Vallès Occidental i al Vallès Oriental 

302-00238/13 

PRESENTACIÓ: GP ECP 

Reg. 82614 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2023 

A la Mesa del Parlament 

David Cid Colomer, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-
mentari d'En Comú Podem, d'acord amb el que estableix l'article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre la mobilitat al Vallès Occidental i al Vallès Orien-
tal (tram. 300-00265/13). 

Moció 

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

1) Prioritzar aquelles inversions del Pla Específic de Mobilitat del Vallès que 
comportin una reducció de les emissions de CO2 i un augment de la quota 
modal de transport públic, especialment pel que fa als desplaçaments interns. 

2) Iniciar els treballs per a la connexió dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) des de l'estació de Sabadell Parc del Nord fins a Castellar 
del Vallès. 

3) Construir dues noves estacions a la línia S1 de FGC, una a Rubí - la Llana 
i l'altra a Terrassa - la Rambleta. 

4) Construir els intercanviadors ferroviaris entre les línies S1 i S2 de FGC i 
la línia R8 de Rodalies. 

5) Negociar amb el Govern de l'Estat un calendari d'execució de les següents 
actuacions ferroviàries a la xarxa de Rodalies del Vallès:  

a. La finalització del desdoblament de la R3 fins a Vic. 

b. La construcció de la línia orbital ferroviària en la seva totalitat. 

c. La connexió entre la R4 i la R8 i entre la R3 i la R8. 

d. El baixador de Montornès Nord. 

e. L'augment i millora d'horaris i freqüències de la R3, la R4 i la R8. 

f. Soterrament de la R3 al seu pas per Mollet del Vallès. 

6) Iniciar els treballs per executar la connexió de la C-58 amb la carretera B-
124 de Castellar del Vallès. 

7) Iniciar els treballs per millorar la connectivitat entre Sabadell i Terrassa a 
través d'una intervenció a la N-150. 

8) Iniciar els treballs per al soterrament de la Ronda Sud de Granollers. 

9) Redefinir les xarxes d'autobusos interurbans del Vallès, millorant horaris i 
freqüències, completant la xarxa de línies express i establint nous serveis de 
connexió amb polígons industrials. 

10) Impulsar el Pla Estratègic de la Bicicleta, tot prioritzant les següents 
actuacions:  

a. Adaptació dels vials interurbans del Vallès per a la mobilitat en bicicleta. 
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b. Aparcaments park & ride per a bicicletes per facilitar la intermodalitat 
amb el transport públic. 

c. Pla per reduir la sinistralitat ciclista al Vallès, amb intervencions destina-
des, entre d'altres, a la construcció de vorals transitables, la pacificació de 
vies o l'establiment de vies prioritàries per a l'ús ciclista. 

Palau del Parlament, 16 de gener de 2023 

David Cid Colomer, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP ECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 83752, 83756, 83760, 83769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
24.01.2023 

CORRECCIÓ D’ERRADES 

Reg. 84253 / Coneixement: Mesa del Parlament, 24.01.2023 

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 83752) 

A la Mesa del Parlament 

Joan Garriga Doménech, portavoz, Sergio Macián de Greef, portavoz adjun-
to, Andrés Bello Sanz, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parla-
mento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la mobilitat al Vallès Occidental i al Vallès Orien-
tal (tram. 302-00238/13). 

Enmienda 1 
GP de VOX en Cataluña 
De modificación y supresión en el punto 5 

5. Negociar amb el Govern de l'Estat d'Espanya un calendari d'execució de 
les següents actuacions ferroviàries a la xarxa de Rodalies del Vallès: 

a. La finalització del desdoblament de la R3 fins a Vic. 

b. La construcció de la línia orbital ferroviària en la seva totalitat. 

c. La connexió entre la R4 i la R8 i entre la R3 i la R8. 

d. El baixador de Montornès Nord. 

e. L'augment i millora d'horaris i freqüències de la R3, la R4 i la R8. 

f. Soterrament de la R3 al seu pas per Mollet del Vallès. 

Palacio del Parlament, 23 de enero de 2023 

Joan Garriga Doménech Sergio Macián de Greef 
Portavoz del GP VOX Portavoz adjunto del GP VOX 

Andrés Bello Sanz 
Diputado del GP VOX 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 83756) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix 
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l'article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la mobilitat al Va-
llès Occidental i al Vallès Oriental (tram. 302-00238/13). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació de la lletra b. del punt 5. 

b. Reavaluar el projecte de la línia orbital ferroviària per garantir la seva 
factibilitat i Impulsar com a primera fase la connexió Sabadell Granollers, 
que a més del servei per a viatgers també permetria la connectivitat de les 
mercaderies des de l'interior de Catalunya cap a Europa. 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De supressió de la lletra e. del punt 5 

e. L'augment i millora d'horaris i freqüències de la R3, la R4 i la R8. 

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 11 

11. Augmentar i millorar els horaris i freqüències de la R3, la R4 i la R8.  

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023 

Alícia Romero Llano Jordi Terrades Santacreu 
Portaveu del GP PSC-Units Diputat del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 83760) 

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 mobilitat al Vallès Occidental i al Vallès Oriental (tram. 
302-00238/13). 

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

Prioritzar aquelles inversions Desplegar amb la major celeritat possible 
totes les actuacions incloses en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès per 
promoure una mobilitat sostenible eficient i segura, que comporti una reduc-
ció de les emissions de CO2 i un augment de la quota modal de transport 
públic, especialment pel que fa als desplaçaments interns. 
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Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació i supressió del punt 2 

Desplegar de manera immediata la xarxa de corredors BRCAT com a prin-
cipals fluxos de mobilitat complementant el ferrocarril i, al mateix temps, 
iniciar els treballs els estudis per a la connexió dels Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya (FGC) des de l'estació de Sabadell Parc del Nord fins a 
Castellar del Vallès. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició del punt 3 

Construir dues noves estacions a la línia SI de FGC, una a Rubí - la Llana i 
l'altra a Terrassa - la Rambleta d'acord amb el PDI aprovat per la Generali-
tat, l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició del punt 4 

Construir els intercanviadors ferroviaris entre les línies SI i S2 de FGC i la 
línia R8 de Rodalies, unes obres pendents de l'Estat però finalment delegada 
l'execució a la Generalitat. 

Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició de l'encapçalament del punt 5 

Negociar amb el Govern de l'Estat un calendari d'execució real de les se-
güents actuacions ferroviàries a la xarxa de Rodalies del Vallès: 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació i supressió del subpunt a) del 
punt 5 

La finalització del desdoblament de la R3 fins a Vic. fins a Torelló. 

Esmena 7 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació i supressió del subpunt b) del 
punt 5 

La construcció de la línia orbital ferroviària en la seva totalitat prioritzant 
Sabadell - Granollers. 

Esmena 8 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació del punt 8 

Seguir treballant, conjuntament amb l'Ajuntament de Granollers i les asso-
ciacions veïnals, per la pacificació de la via en el seu tram urbà, reduint la 
circulació de vehicles 
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Esmena 9 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició del punt 9 

Redefinir les xarxes d'autobusos interurbans del Vallès, millorant horaris i 
freqüències, completant la xarxa de línies express i establint nous serveis de 
connexió amb polígons industrials tal i com es preveu al Pla Específic de 
Mobilitat del Vallès. 

Esmena 10 
GP de Junts per Catalunya 
De modificació i supressió de l'encapçala-
ment del punt 10 

Impulsar el Pla Estratègic de la Bicicleta l'Estratègia Catalana de la Bicicle-
ta, tot prioritzant les següents actuacions: 
Palau del Parlament, 23 de gener de 2023 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del GP JxCat 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 83769, 84253) 

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 mobilitat al Vallès Occidental i al Vallès Oriental (tram. 
302-00238/13). 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana 
D'addició en el punt 2 

2. Un cop s'aprovin els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2023, iniciar els treballs per a la connexió dels Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) des de l'estació de Sabadell Parc del Nord fins a Caste-
llar del Vallès. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació en el punt 3 

3. Actualitzar els estudis d'avaluació funcional, tècnica i socioeconòmica de 
les noves estacions a la línia SI de FGC, una a Rubí - La Llana i l'altra a 
Terrassa - la Rambleta. 

Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació en el punt 5 

5. Negociar amb el Govern de l'Estat un calendari de la programació de 
les següents actuacions ferroviàries a la xarxa de Rodalies del Vallès: 

a. La finalització del desdoblament de la R3 fins a Vic. 

b. La construcció de la línia orbital ferroviària en la seva totalitat. 
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c. La connexió entre la R4 i la R8 i entre la R3 i la R8. 

d. El baixador de Montornès Nord. 

e. L'augment i millora d'horaris i freqüències de la R3, la R4 i la R8. 

f. Soterrament de la R3 al seu pas per Mollet del Vallès. 

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

7. Continuar impulsant els treballs per millorar la connectivitat entre Saba-
dell i Terrassa a través d'una intervenció a la N-150. 

Esmena 6 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació en el punt 8 

8. Adoptar les mesures necessàries per reduir l'impacte acústic de la ronda 
Sud de Granollers. 

Esmena 7 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació en el punt 9 

9. Continuar amb els treballs de millora de les xarxes d'autobusos interur-
bans del Vallès, millorant horaris i freqüències, completant la xarxa de líni-
es exprés com a la resta de serveis, i especialment millorant la connexió 
amb els polígons industrials. 

Esmena 8 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació en el punt 10 

10. Continuar impulsant l'Estratègia Catalana de la Bicicleta al Vallès, tot 
prioritzant les següents actuacions: 

a. Adaptació dels vials interurbans del Vallès per a la mobilitat en bicicleta, 
així com noves vies ciclistes de connexió interurbana per mobilitat obliga-
da, definides al PEMV. 

b. Aparcaments park & ride per a bicicletes per facilitar la intermodalitat 
amb el transport públic.  

c. Pla per reduir la sinistralitat ciclista al Vallès, amb intervencions destinades, 
entre d'altres, a la construcció de vorals transitables, la pacificació de vies o 
l'establiment de vies prioritàries per a l'ús ciclista. 

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023 

Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP ERC 
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Punt 24 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la des-
burocratització de la pagesia 

302-00239/13 

PRESENTACIÓ: GP JXCAT 

Reg. 82615 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2023 

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 la desburocratització de la pagesia (tram. 300-00271/13). 

Moció 

La pagesia i, en general, el conjunt del Primer Sector, és un dels sectors pro-
ductius a qui es demanen més tràmits i burocràcia administrativa. Alhora, és 
el sector que menys es pot permetre -a causa de la falta de rendibilitat de la 
seva activitat- disposar d'una mínima estructura de personal tècnic i adminis-
tratiu contractat a qui delegar-ho perquè li ho gestionin i resolguin. En con-
seqüència, ho ha de fer tot el pagès, la ramadera, l'agricultor... en primera 
persona i traient hores d'on ja no n'hi ha. I, a més, sovint, i especialment en 
gent d'edat avançada, sense la formació necessària i sent víctimes de la bret-
xa digital. 

Evidentment, no es tracta d'abolir els controls a la lleugera, ja que tothom és 
conscient que l'activitat agrària treballa en àmbits molt crítics, com l'alimen-
tació, el medi i la sanitat. Tanmateix, entre abolir-ho i la realitat actual, és 
obvi que hi ha molt de marge per a la simplificació. Malauradament, la ten-
dència és més aviat la contrària: cada nova llei i cada canvi normatiu redun-
da en afegir més burocràcia. I molts d'aquests tràmits requereixen, a més a 
més, de signatures de tècnics que costen diners als pagesos. 

A més, l'afectat s'acaba sentint sol i incomprès, perquè només ell percep la 
totalitat d'aquest 'súper laberint burocràtic' -tal com el definien l'associació 
de Ramaderes de Catalunya en una infografia que en van elaborar al respec-
te-, ja que les unitats de cada departament només veuen la seva part, però no 
pas la totalitat. D'aquesta manera, no hi ha una integració real ni una bona 
coordinació proactiva entre tots aquests agents administratius. Aquesta man-
ca de coordinació es dóna, fins i tot, entre els responsables de les polítiques 
d'agricultura i els de les polítiques de medi ambient, que actualment formen 
part de la mateixa Conselleria. 

I és cert que el problema no és exclusiu del Departament d'Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, ja que als pagesos els afecta també la burocrà-
cia dels responsables de Salut i d'Urbanisme, entre altres, dels mateixos 
ajuntaments i consistoris. No obstant això, és precisament aquest departa-
ment qui ha de defensar els pagesos d'arreu del país a partir de la simplifica-
ció burocràtica global, provingui d'on provingui. Per tant, cal una política 
menys fiscalitzadora i més d'acompanyament. I, sobretot, d'acompanyament 
real i efectiu per vèncer la bretxa digital, ja que no n'hi ha prou amb digitalit-
zar aquells tràmits que no es puguin eliminar, sinó que cal assegurar-se de 
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veritat que no perdem pagesia pel camí. Perquè el país, Catalunya, no s'ho 
pot permetre. 

El Parlament de Catalunya:  

1. Manifesta el seu reconeixement a la tasca imprescindible de la pagesia 
com a sector productiu estratègic d'alt valor econòmic i social. 

2. Insta al Govern de la Generalitat a constituir i convocar, en el termini 
màxim de dos mesos, la Taula de Desburocratització de la Pagesia, com a 
espai de treball integrat per les diferents administracions catalanes amb im-
plicació directa en el Primer Sector, així com per les entitats i associacions 
empresarials més representatives del món agrari i els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, amb els següents tres objectius i per als quals es 
retran conclusions i valoració abans del 30 de juny del 2023:  

a. Simplificar i optimitzar els tràmits i controls específics que afecten actu-
alment l'activitat agrària. 

b. Integrar o coordinar millor els diferents agents públics implicats en la 
burocràcia tècnica i administrativa del Primer Sector. 

c. Establir un pla de mesures efectives per lluitar contra la bretxa digital en la 
pagesia. 

Palau del Parlament, 16 de gener de 2023 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 83754, 83762, 83768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
24.01.2023 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 83754) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, 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 desburocratitza-
ció de la pagesia (tram. 302-00239/13). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 2 

2. Insta al Govern de la Generalitat a constituir i convocar, en el termini 
màxim de dos mesos, la Taula per l'Agilització Administrativa del Sector 
Agrari, com a espai de treball integrat per les diferents administracions cata-
lanes amb implicació directa en el Primer Sector, així com per les entitats i 
associacions empresarials més representatives del món agrari i els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, amb els següents tres objectius i 
per als quals es retran conclusions i valoració abans del 30 de juny del 2023:  

a. Simplificar i optimitzar els tràmits i controls específics que afecten actu-
alment l'activitat agrària.  
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b. Integrar o coordinar millor els diferents agents públics implicats en la 
burocràcia tècnica i administrativa del Primer Sector.  

c. Establir un pla de mesures efectives per lluitar contra la bretxa digital en la 
pagesia. 

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

3. Recuperar els serveis d'extensió agrària, que fa uns anys van deixar de 
funcionar, per tal que el coneixement que s'obté en la investigació i la recer-
ca dels centres universitaris, i de l'IRTA, arribi als agricultors i ramaders. 

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023 

Alícia Romero Llano Rosa Maria Ibarra Ollé 
Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 83762) 

A la Mesa del Parlament 

Ignacio Martín Blanco, portaveu, Marina Bravo Sobrino, portaveu adjunta 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 desburocratització de 
la pagesia (tram. 302-00239/13). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
D'addició d'un nou punt 1b 

1b. El Parlament de Catalunya constata que els diferents governs de la Ge-
neralitat de Catalunya han donat forma al llarg dels anys a un model de 
relació amb els ciutadans i els negocis summament burocratitzat que imposa 
fortes traves al seu funcionament quotidià i ofega el seu esperit d'iniciativa.  

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023 

Ignacio Martín Blanco Marina Bravo Sobrino 
Portaveu del GP Cs Portaveu adjunta del GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 83768) 

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 desburocratització de la pagesia (tram. 302-00239/13). 
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Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana 
De modificació en el punt 2 

2. Insta al Govern de la Generalitat a convocar, en el termini màxim de dos 
mesos, la Taula Agrària, com a òrgan d'interlocució amb el sector agrari i 
com a espai de treball integrat per dotze membres en representació de les 
organitzacions professionals agràries i les entitats representatives del món 
cooperatiu, i pels representants de l'Administració; i a incloure com a punt a 
l'ordre del dia de la convocatòria "la desburocratització de la pagesia" amb 
els següents tres objectius i per als quals es retran conclusions i valoració 
abans de finalitzar el 2023: 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana 
De supressió a la lletra c) del punt 2 

c) Establir un pla de mesures efectives per lluitar contra la bretxa digital en 
la pagesia.  

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023 

Marta Vilalta i Torres 
Portaveu del GP ERC 
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Punt 25 | Debat i votació de la moció i de les esmenes presentades 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l'impuls de la cultura digital 

302-00240/13 

PRESENTACIÓ: GP ERC 

Reg. 82616 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2023 

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 
l'impuls de la cultura digital (tram. 300-00268/13). 

Moció 

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

1. Consolidar Catalunya com a capital puntera i de referència del sud d'Eu-
ropa en cultura digital, dins dels criteris d'equitat territorial, sostenibilitat, 
justícia social i difusió de valors i coneixement. 

2. Continuar promovent accions i incentius perquè la indústria del sector del 
videojoc tingui en compte la llengua catalana. Situant aquesta al mateix ni-
vell que les llengües oficials de la Unió Europea, perquè estigui disponible 
en totes les plataformes de videojocs existents en el conjunt dels Països Ca-
talans. 

3. Propulsar el sector del videojoc com una indústria digital potent a Catalu-
nya, amb l'objectiu de generar llocs de treball de qualitat en el sector, així 
com treballar per poder seguir oferint formació i generar persones qualifica-
des en el sector. 

4. Seguir creant espais d'intercanvi, creixement i transferència de coneixe-
ment entre artistes, institucions i universitats, i treballant per possibilitar la 
creació i producció de continguts digitals i innovadors, per tal de reforçar 
l'art i la cultura digital catalana. Sempre tenint present el conjunt de la ciuta-
dania i el territori, perquè es creï i s'exhibeixi arreu. 

5. Continuar aplicant les conclusions de la Taula del videojoc i fer-ne una 
valuació posterior, per enfortir l'ecosistema del videojoc en català, la seva 
presència en fires, empreses, salons i altres espais d'interès. 

Palau del Parlament, 13 de gener de 2023 

Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 83704, 83751, 83755, 83761 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
24.01.2023 

GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ PODEM (REG. 83704) 

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'impuls de la cultura digital 
(tram. 302-00240/13). 

Esmena 1 
GP d'En Comú Podem 
D'addició d'un nou punt 4.bis 

4.bis. Oferir suport i visibilitzar a les dones creadores de continguts digitals i 
treballar per eliminar la bretxa de gènere i etnico-racial existent en el món 
dels videojocs, especialment, pel que fa a la producció de continguts. 

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023 

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

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 83751) 

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 l'impuls de la cultura digital (tram. 302-00240/13). 

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

1. A partir de l'elaboració del Pla de Cultura Digital i del suport al sector 
audiovisual de la Generalitat de Catalunya, consolidar Catalunya com a 
capital puntera i de referència del sud d'Europa en cultura digital, dins dels 
criteris d'equitat territorial, sostenibilitat, justícia social i difusió de valors i 
coneixement. 

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

2. Promoure accions de discriminació positiva i incentius perquè la indústria 
del sector del videojoc tingui en compte la llengua catalana. Situant aquesta 
al mateix nivell que les llengües oficials de la Unió Europea, perquè estigui 
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disponible en totes les plataformes de videojocs existents en el conjunt dels 
Països Catalans. 

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

3. Augmentar els pressupostos del Govern per al sector de l'audiovisual i del 
videojoc per tal de propulsar el sector del videojoc com una indústria digital 
potent a Catalunya, amb l'objectiu de generar llocs de treball de qualitat en el 
sector, així com treballar per poder seguir oferint formació i generar perso-
nes qualificades en el sector. 

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

4. Seguir creant espais d'intercanvi, creixement i transferència de coneixe-
ment entre artistes, institucions i universitats (com ara SAGA, VAG, Nova 
Pantalla, lafera.cat, etc.), i treballant per possibilitar la creació i producció 
de continguts digitals i innovadors, per tal de reforçar l'art i la cultura digital 
catalana. Sempre tenint present el conjunt de la ciutadania i el territori, per-
què es creï i s'exhibeixi arreu. 

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

5. Fer seguiment i aplicar la bateria d'actuacions i conclusions de la Taula 
del Videojoc emmarcades en el Pla d´Acceleració 2022-2023 amb especial 
èmfasi en aquells aspectes d´ igualtat i prevenció de violències masclistes 
digitals i abordant també actuacions d'alfabetització mediàtica; i fer-ne 
l'avaluació corresponent. 

Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya 
D'addició d´un nou punt 6 

6. Agilitar el hub digital, audiovisual i del videojoc de Catalunya per tal de 
potenciar la reactivació econòmica i captació de talent, i alhora convertir-lo 
en pol de concentració i atracció de la indústria digital i l'audiovisual. 

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023 

Mònica Sales de la Cruz 
Portaveu del GP JxCat 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 83755) 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Rocio Garcia Pérez, diputada 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 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impuls de la cultura 
digital (tram. 302-00240/13). 

Esmena 1 
GP Socialistes i Units per Avançar 
De modificació del punt 2 

2. Continuar promovent accions i incentius perquè la indústria del sector del 
videojoc tingui en compte la llengua catalana. Situant aquesta al mateix ni-
vell que les llengües oficials de la Unió Europea, perquè estigui disponible 
en totes les plataformes de videojocs existents en el conjunt de Catalunya. 

Esmena 2 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició al punt 3 

3. Propulsar el sector del videojoc com una indústria digital potent a Catalu-
nya, obrint una línia de subvencions de concurrència competitiva no reinte-
grable, amb l'objectiu de generar llocs de treball de qualitat en el sector, així 
com treballar per poder seguir oferint formació i generar persones qualifica-
des en el sector. En aquest sentit cal:  

a) Definir aquelles necessitats i competències formatives que permetin 
impulsar l'actualització, augment i desenvolupament de titulacions i 
itineraris propis del sector del videojoc.  

b) Establir un procés de diàleg amb el sector per a determinar les ne-
cessitats i l'oferta necessària pel desenvolupament del sector.  

c) Impulsar totes les accions necessàries per a possibilitar les alterna-
tives de formació professional dual, en diàleg i col·laboració amb 
els sectors de la cultura digital.  

d) Promoure i facilitar el desenvolupament de processos i procedi-
ments de reconeixement i certificació de competències per a treba-
lladors i treballadores i professionals del sector.  

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

6. Promoure accions i incentius perquè la indústria del sector del videojoc 
tingui una participació més activa de dones en tot el procés de creació i 
desenvolupament digital.  

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

7. Obrir la Taula del Videojoc a la participació dels grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya.  
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Esmena 5 
GP Socialistes i Units per Avançar 
D'addició d'un nou punt 8 

8. Fomentar espais de connexió i interrelació entre el sector de la creació de 
videojocs i el teixit empresarial, obrint línies d'acceleradores culturals digi-
tals i empreses de videojocs.  

Palau del Parlament, 18 de gener de 2023 

Alícia Romero Llano Rocio Garcia Pérez 
Portaveu del GP PSC-Units Diputada del GP PSC-Units 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 83761) 

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 l'impuls de la cultura digital (tram. 
302-00240/13). 

Esmena 1 
GP de Ciutadans 
D'addició al punt 3 

3. Propulsar el sector del videojoc com una indústria potent a Catalunya, 
orientant-lo cap als mercats globals i llançant els seus productes en els idi-
omes que demanin els seus clients i usuaris, amb l'objectiu de generar llocs 
de treball de qualitat en el sector, així com treballar per poder seguir oferint 
formació i generar persones qualificades en el sector. 

Esmena 2 
GP de Ciutadans 
De modificació del punt 5 

5. Continuar aplicant les conclusions de la Taula del videojoc i fer-ne una 
valuació posterior, per enfortir l'ecosistema del videojoc a Catalunya, la seva 
presència en fires, empreses, salons i altres espais d'interès.  

Palau del Parlament, 23 de gener de 2023 

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