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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les mesures per a impulsar el teletreball
250-00204/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 9, tinguda el 09.12.2021, 
DSPC-C 151.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari comercial 
dels establiments situats en municipis turístics fins a dos quarts 
d’una de la matinada
250-00240/13

RETIRADA

Retirada en la sessió 9 de la Comissió d’Empresa i Treball, tinguda el 09.12.2021, 
DSPC-C 151.

Proposta de resolució sobre la supressió del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya
250-00241/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 9, tinguda el 09.12.2021, 
DSPC-C 151.

Proposta de resolució sobre el pagament de cuidadors a les llars 
d’infants d’empreses
250-00253/13

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Treball en la sessió 9, tinguda el 09.12.2021, 
DSPC-C 151.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2022
200-00003/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 177)

En el BOPC 177, a la pàgina 43

On hi diu: 
«Esmenes presentades
Esmena 39 (3922
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Gua-

nyar
D’addició a l’article 36»

hi ha de dir: 
«Esmenes presentades
Esmena 22
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Gua-

nyar (39)
D’addició a l’article 36»

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 26/2021, del 30 de novembre, de modificació del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya en relació amb la violència vicària
203-00016/13

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 23858 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.12.2021

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de desembre de 2021, 
ha pres coneixement del Decret llei 26/2021, del 30 de novembre, de modificació del 
llibre segon del Codi civil de Catalunya en relació amb la violència vicària, publicat 
al DOGC 8556, de 2 de desembre de 2021, i ha manifestat que el termini de 30 dies 
perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Regla-
ment del Parlament s’inicia el dia 3 de desembre de 2021.

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

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 30 de novembre de 2021, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de Justícia, s’aprova la iniciativa SIG21JUS2022 - 

Projecte de decret llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya en 
relació amb la violència vicària.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
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Decret llei 26/2021, de 30 de novembre, de modificació del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya en relació amb la violència vicària

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

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

Decret llei

Exposició de motius

I
La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència mas-

clista, modificada per la Llei 17/2020, del 22 desembre, disposa en l’article 4 que la 
violència vicària «consisteix en qualsevol tipus de violència masclista exercida con-
tra els fills i filles amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare». En l’àmbit 
de les relacions parentals, aquesta és la màxima expressió, i la més cruel, de la vio-
lència contra els infants i els adolescents.

La Llei també reconeix en el seu article 4.3 que les diverses formes de violència 
masclista són també violència contra la dona quan s’exerceixin amb l’amenaça o la 
causació de violència física o psicològica contra el seu entorn afectiu, especialment 
contra els fills i filles o altres familiars, amb la voluntat d’afligir la dona.

La realitat és que la violència vicària continua provocant víctimes, sense que 
els mecanismes i les mesures establertes fins ara s’hagin mostrat prou efectius. En 
particular, aquestes conductes es donen quan la parella s’ha dissolt o està separada, 
durant el règim d’estades amb el pare, que no té la guarda, per la qual cosa cal in-
troduir canvis legals per a evitar els casos d’infants que moren a mans del pare. Així 
mateix, la realitat ens mostra que existeixen casos de feminicidis o temptatives de 
feminicidi o altres delictes semblants, i que aquesta situació pot tenir greus impactes 
en la vida de les criatures, que s’han d’evitar amb la supressió de tot contacte amb 
el pare, que ha comès el delicte.

La Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra les 
Dones (CEDAW) i el Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la 
violència envers les dones i la violència domèstica (Conveni d’Istanbul) s’inscriuen 
en el nostre ordenament jurídic. Aquest darrer conveni explicita en el seu article 5.2 
que les parts han d’adoptar les mesures legislatives i d’altres mesures necessàries per 
a actuar amb la diligència deguda per tal de prevenir, investigar, castigar i concedir 
una indemnització pels actes de violència.

El llibre segon del Codi civil de Catalunya, l’any 2010, tenint en compte la situa-
ció de violència, ja va establir l’exclusió de tota participació en la guarda del proge-
nitor contra el qual hi ha sentència ferma o mentre hi hagi indicis fonamentats de 
violència familiar o masclista (article 233-11.3); també va disposar explícitament la 
supervisió de les relacions personals en situacions de risc (article 233-13.2) i, així 
mateix, en les mesures provisionals (article 233-1.2), va imposar a l’autoritat judi-
cial, si bé de manera genèrica, que adoptés les mesures necessàries al cas concret 
conforme a la legislació específica, en la qual s’inclou la que es refereix a la violèn-
cia masclista.

Malgrat aquesta regulació, el fet és que cap norma relativa a les mesures, ja si-
guin provisionals o definitives, prohibeix expressament que s’estableixi el règim 
d’estades i comunicacions amb el progenitor violent. També cal tenir en compte 
que l’aplicació que fan els tribunals de la regulació vigent sovint prioritza que les 
relacions personals entre els progenitors i els fills i filles no es trenquin. El model 
de què parteixen és que, amb fonament en el principi del millor interès de la perso-
na menor, cal mantenir les relacions personals amb el pare fins i tot en els casos de 
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violència masclista. Aquest és un criteri basat en estereotips, com ha assenyalat el 
Comitè CEDAW en la seva decisió sobre el cas González Carreño v. Espanya, que 
presumeix la bondat del vincle filial prescindint de valorar l’adequació de la persona 
per a complir les seves responsabilitats parentals, que eludeix la seva conducta vio-
lenta, psicològicament i físicament, envers la mare i no té en compte el seu compor-
tament, aspectes que no es poden admetre en cap cas i, en especial, en els supòsits 
de violència masclista.

La realitat ha demostrat que aquesta violència deriva, indefectiblement, cap a les 
filles i els fills en la violència vicària, de manera que els posa en situació de perill o 
de risc per a la seva vida. És aquesta constatació, entre d’altres, la que ha impulsat la 
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, per a reforçar la protecció de les dones 
i altres persones del seu entorn que pateixen violència.

A més del que s’ha expressat, en el dret vigent, la suspensió del règim d’estades 
en situacions de violència familiar o de violència masclista és només una possibilitat 
a valorar per l’autoritat judicial que no determina la privació del règim estades.

Atès que és necessari aturar el nombre de víctimes de la violència vicària, cal 
abordar amb urgència la reforma del Codi civil de Catalunya per tal de revertir la si-
tuació actual i establir mecanismes que tinguin efectes de manera immediata i con-
tribueixin a la resolució del problema. A dia d’avui, els fills i filles menors, d’acord 
amb la seva situació personal, poden ser víctimes de la violència vicària. Per aquest 
motiu, és necessari establir mesures que els beneficiïn d’una manera efectiva i que 
permetin la disminució del risc o perill cap a la seva persona, per mitjà de resolu-
cions judicials que prohibeixin les estades amb el pare que exerceix la violència 
vicària.

És necessari que s’emprengui una reforma legal urgent que adapti i revisi el 
Codi civil de Catalunya amb la introducció d’un nou model on prevalgui la segu-
retat del fill i la filla menors i superi les mancances del sistema actual, a l’empara 
del principi de l’interès superior de la persona menor. Per la situació d’urgència es-
mentada, no és possible encabir aquesta reforma en alguna de les iniciatives d’ac-
tualització, modificació i compleció del Codi civil de Catalunya que actualment es 
tramiten. Els diversos instruments legislatius d’urgència o tramitació ràpida, com 
les tramitacions urgents o la tramitació per lectura única, tampoc no permeten que 
la modificació legal es pugui aprovar i pugui entrar en vigor en un termini breu. 
L’únic instrument que permet la celeritat requerida és el decret llei. L’aprovació 
urgent de les modificacions dels preceptes del Codi civil de Catalunya que es pro-
posen és de vital importància, atesa la necessitat d’impedir els casos d’infants que 
moren a mans del pare.

La mesura de prohibir el règim d’estades amb el pare violent s’ha de poder apli-
car amb caràcter immediat. Cal que aquesta prohibició s’integri com a principi en 
el règim de la potestat parental. Mentre es demori l’entrada en vigor d’aquest decret 
llei, les situacions de violència contra les filles i els fills se seguiran produint sense 
que es puguin evitar. És per això que s’ha d’aprovar la norma amb la màxima ur-
gència.

Les modificacions dels preceptes del Codi civil de Catalunya que es fan en 
aquest decret llei es dirigeixen a prohibir l’atribució de la guarda, les estades, les 
relacions i les comunicacions entre els fills i filles i el pare en els casos de violència 
vicària masclista.

En compliment de l’article 31 del Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció 
i lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica (Istanbul, 2011), 
igualment es creu necessari prohibir, en termes generals, les estades i comunica-
cions entre els fills i filles i el pare o la mare que maltracta en els casos de violència 
familiar.
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II
Els preceptes afectats són l’article 233-11 (del títol III, del capítol III, disposi-

cions generals dels efectes de la nul·litat, separació i divorci), l’apartat 3 del qual es 
torna a redactar, al qual s’afegeix un apartat 4, l’article 236-5 (situat entre les dispo-
sicions generals de la potestat parental, capítol IV del títol III), al qual s’afegeix un 
apartat 3, i l’article 236-8, a l’apartat 2.d del qual es dona una nova redacció.

En l’article 233-11, s’elimina de l’apartat 3 l’actual menció al fet que «els fills 
hagin estat o puguin ésser víctimes directes o indirectes», perquè, d’acord amb la 
situació que existeix en aquest estat de violència, les filles i els fills sempre són vícti-
mes directes o indirectes. Així mateix, es detallen més els delictes, a part del de vio-
lència domèstica i de gènere, en la línia en què va ser modificat fa uns quants mesos 
l’article 236-8.2.d per la Llei 14/2020, del 25 de novembre, de modificació del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. També s’ha subs-
tituït la menció «contra el qual hi ha sentència ferma per actes de violència familiar 
o masclista» per «quan hi hagi indicis fonamentats que ha comès actes de violència 
familiar o masclista», ja que per a protegir de manera més efectiva i a temps la filla i 
el fill, no cal esperar a la sentència per a adoptar la mesura. Es fa referència expressa 
a les comunicacions, a més de les estades. Amb la prohibició de les comunicacions 
es va més enllà de la protecció física de les persones menors d’edat, ja que es parteix 
del criteri que les comunicacions també perjudiquen els infants i els adolescents.

Excepcionalment, l’apartat 4 d’aquest article 233-11 possibilita que, de forma 
motivada, l’autoritat judicial pugui acordar que es puguin fer estades o comunica-
cions en interès superior de l’infant. Es considera que no s’entendria que s’excloguin 
de forma general, sense possibilitat d’excepció. En tot cas, s’ha d’escoltar l’infant o 
adolescent, si té capacitat natural suficient, i la justificació s’ha de prendre en interès 
de la persona menor.

En l’article 236-5 s’ha inclòs una prohibició genèrica en la mateixa línia, en el 
context de la potestat parental. Aquesta modificació era obligada, atès que és en 
seu de la potestat parental on es troben el fonament i les regles generals de la fun-
ció i responsabilitat atribuïda a les mares i els pares (article 235-2.2 [«La filiació 
determina la potestat parental [...] i comporta l’assumpció de responsabilitats pa-
rentals [...]»).

Així mateix, seguint la mateixa línia que en l’article 233-11.4, s’ha previst un 
apartat quart en l’article 236-5 que permet que, excepcionalment, l’autoritat judicial 
pugui establir, de forma motivada, un règim d’estades, relació o comunicacions en 
interès de la persona menor, un cop escoltada, si té capacitat natural suficient.

Finalment, es dona una nova redacció a l’article 236-8.2.d, que amplia el supò-
sits en què no és necessari el consentiment del progenitor violent perquè els fills i 
filles puguin rebre atenció i assistència psicològiques, atès el mandat parlamentari 
recollit per la disposició final de la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació 
de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, que esta-
bleix que el Govern ha de presentar, en el termini de nou mesos, un projecte de llei 
per a adaptar l’ordenament jurídic a la necessària garantia d’atenció als fills i filles 
de dones víctimes de violència masclista sense necessitat de procediments judicials 
oberts, i també, en el cas de les menors d’entre catorze i setze anys, pel que fa al 
consentiment dels progenitors o tutors legals.

Atesa la necessitat extraordinària i urgent a què habilita la figura del decret llei, 
en els termes que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern; En ús de l’autorització que em confereix 
l’article 64 del Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta de la consellera de Jus-
tícia, i amb la deliberació prèvia del Govern,
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Decreto:

Article únic. Modificació dels articles 233-11, 236-5 i 236-8 del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya
1. Es modifica l’article 233-11 del llibre segon del Codi civil de Catalunya, que 

resta redactat de la manera següent:
«Article 233-11. Criteris per a determinar el règim i la manera d’exercir la guarda
1. Per a determinar el règim i la manera d’exercir la guarda, cal tenir en compte 

les propostes de pla de parentalitat i, en particular, els criteris i les circumstàncies 
següents ponderats conjuntament:

a) La vinculació afectiva entre els fills i filles i cadascun dels progenitors, i també 
les relacions amb les altres persones que conviuen a les llars respectives.

b) L’aptitud dels progenitors per a garantir el benestar dels fills i filles i la possi-
bilitat de procurar-los un entorn adequat, d’acord amb llur edat.

c) L’actitud de cadascú dels progenitors per a cooperar amb l’altre a fi d’assegurar 
la màxima estabilitat als fills i filles, especialment per a garantir adequadament les 
relacions d’aquests amb tots dos progenitors.

d) El temps que cadascun dels progenitors havia dedicat a l’atenció dels fills i 
filles abans de la ruptura i les tasques que efectivament exercia per a procurar-los 
el benestar.

e) L’opinió expressada pels fills i filles.
f) Els acords en previsió de la ruptura o adoptats fora de conveni abans d’inici-

ar-se el procediment.
g) La situació dels domicilis dels progenitors, i els horaris i les activitats dels fills 

i filles i dels progenitors.
2. En l’atribució de la guarda, no es poden separar els germans i les germanes, 

llevat que les circumstàncies ho justifiquin.
3. En interès dels fills i filles, no es pot atribuir la guarda al progenitor, ni es pot 

establir cap règim d’estades, comunicació o relació, o si existeixen s’han de suspen-
dre, quan hi hagi indicis fonamentats que ha comès actes de violència familiar o 
masclista. Tampoc no es pot atribuir la guarda al progenitor, ni es pot establir cap 
règim d’estades, comunicació o relació, o si existeixen s’han de suspendre, mentre 
es trobi incurs en un procés penal iniciat per atemptar contra la vida, la integritat 
física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i la indemnitat sexual de l’altre 
progenitor o els seus fills o filles, o estigui en situació de presó per aquests delictes 
i mentre no s’extingeixi la responsabilitat penal.

4. Excepcionalment, l’autoritat judicial pot establir, de forma motivada, un règim 
d’estades, relació o comunicacions en interès de la persona menor, un cop escoltada, 
si té capacitat natural suficient.»

2. Es modifica l’article 236-5 del llibre segon del Codi civil de Catalunya, que 
resta redactat de la manera següent:

«Article 236-5. Denegació, suspensió i modificació de les relacions personals
1. L’autoritat judicial pot denegar o suspendre el dret dels progenitors o de les 

altres persones a què fa referència l’article 236-4.2 a tenir relacions personals amb 
els fills o filles, i també en pot variar les modalitats d’exercici, si incompleixen llurs 
deures o si la relació pot perjudicar l’interès dels fills o filles.

2. L’entitat pública competent pot determinar com s’han de fer efectives les rela-
cions personals amb les persones menors desemparades i, fins i tot, suspendre-les si 
convé a l’interès d’aquestes.

3. El progenitor i les altres persones a què fa referència l’article 236-4.2, quan 
hi hagi indicis fonamentats que han comès actes de violència familiar o masclista, 
no tenen dret a relacionar-se personalment amb els fills o filles. Tampoc hi poden 
establir relacions personals mentre es trobin incursos en un procés penal iniciat per 
atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la lliber-
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tat i la indemnitat sexual de l’altre progenitor o dels seus fills o filles, o en situació 
de presó per aquests delictes i mentre no s’extingeixi la responsabilitat penal.

4. Excepcionalment, l’autoritat judicial pot establir, de forma motivada, un règim 
d’estades, relació o comunicacions en interès de la persona menor, un cop escoltada, 
si té capacitat natural suficient.»

3. Es modifica la lletra d de l’article 236-8.2 del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, que resta redactada de la manera següent:

«d) Per a l’atenció i l’assistència psicològiques dels fills i filles menors d’edat, no 
cal el consentiment del progenitor contra el qual se segueix un procediment penal 
per haver atemptat contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat mo-
ral o la llibertat i indemnitat sexuals de l’altre progenitor o dels fills i filles comuns 
menors d’edat, o contra el qual s’ha dictat una sentència condemnatòria, mentre no 
s’extingeixi la responsabilitat penal. Encara que no s’hagi formulat denúncia prèvia, 
el consentiment tampoc és necessari quan la mare rep assistència, acreditada docu-
mentalment, dels serveis d’atenció i recuperació integral per a dones que pateixen 
violència masclista establerts legalment. L’assistència psicològica als fills i filles ma-
jors de setze anys requereix llur consentiment.»

Disposició addicional. Expedients i mesures en tràmit
Totes les mesures que s’hagin d’acordar que estiguin en tràmit en la data d’entra-

da en vigor d’aquest decret llei s’han d’adaptar a la nova normativa.

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

Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s’apliqui aquest decret llei coo-
perin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 30 de novembre de 2021
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya; Lourdes Ciuró 

i Buldó, consellera de Justícia

Antecedents del Decret llei
1. Comunicació al secretari del Govern de l’inici de la tramitació del Projecte 

de decret llei 
2. Memòria justificativa (Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 

13/2008)
3. Informe jurídic
4. Memòria justificativa actualitzada
5. Informe jurídic complementari
6. Ordre d’inserció al DOGC
7. Text del Decret llei aprovat a la sessió del Govern de 30 de novembre de 2021
8. Certificat del secretari del Govern
9. Decret 26/2021, de 30 de novembre, publicat al DOGC 8556, de 2.12.21

10. N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre una major inversió en recursos relatius 
a l’habitatge i assistencials per a la gent gran a Badia del Vallès
250-00365/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 24287; 24366; 24413).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.12.2021 al 20.12.2021).
Finiment del termini: 21.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures previstes per a donar 
suport al sector lacti
250-00366/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 24288; 24367).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.12.2021 al 20.12.2021).
Finiment del termini: 21.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament i l’ampliació de l’Institut 
Premià de Mar
250-00367/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 24289; 24368; 24412).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.12.2021 al 20.12.2021).
Finiment del termini: 21.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures legislatives 
per a la regularització de nuclis de població
250-00368/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 24290; 24369; 24411).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.12.2021 al 20.12.2021).
Finiment del termini: 21.12.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la defensa de l’estabilitat econòmica 
i pressupostària
250-00369/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 24291; 24370).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.12.2021 al 20.12.2021).
Finiment del termini: 21.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reparació i la restitució de la memòria 
de les acusades de bruixeria
250-00370/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 24410).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.12.2021 al 20.12.2021).
Finiment del termini: 21.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’establir un protocol 
d’actuació i coordinació entre el Departament d’Interior i la resta 
de departaments amb competència en situacions d’emergència
250-00371/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 24292; 24371; 24409).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.12.2021 al 20.12.2021).
Finiment del termini: 21.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió i la destinació de l’aportació 
de la Secretaria d’Estat de Memòria Democràtica del Ministeri 
de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica 
per a activitats relacionades amb la recerca i la identificació 
de desapareguts durant la Guerra Civil
250-00372/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 24293; 24372; 24408).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.12.2021 al 20.12.2021).
Finiment del termini: 21.12.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la solució per als jutjats de Santa 
Coloma de Farners
250-00373/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 24294; 24373; 24407).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.12.2021 al 20.12.2021).
Finiment del termini: 21.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’agilitació dels tràmits per a l’obtenció 
del certificat Covid digital de la Unió Europea
250-00374/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 24295; 24374; 24406).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.12.2021 al 20.12.2021).
Finiment del termini: 21.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional 
d’Automoció, a Martorell
250-00375/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 24296; 24375; 24405).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.12.2021 al 20.12.2021).
Finiment del termini: 21.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la imposició totalitària del català 
a les aules
250-00376/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 24297; 24376).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.12.2021 al 20.12.2021).
Finiment del termini: 21.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el la manca de suport financer 
al foment, la recerca i la difusió de la llengua de signes catalana 
per l’Administració general de l’Estat
250-00377/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 24404).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.12.2021 al 20.12.2021).
Finiment del termini: 21.12.2021; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’impuls del sector turístic de platja
250-00379/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 24298; 24377).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.12.2021 al 20.12.2021).
Finiment del termini: 21.12.2021; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la no-discriminació 
laboral i sanitària per motius relacionats amb la Covid-19
250-00380/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 24299; 24378).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 17.12.2021 al 20.12.2021).
Finiment del termini: 21.12.2021; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment 
de la sentència del Tribunal Suprem en matèria de política lingüística 
als centres educatius
302-00067/13

PRESENTACIÓ: G MIXT

Reg. 23862 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2021

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu, Lorena Roldán Suárez, dipu-

tada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el 
compliment de la sentència del Tribunal Suprem en matèria de política lingüística 
als centres educatius (tram. 300-00077/13).

Moció
El Parlament de Catalunya, a l’empara de la constant jurisprudència que conside-

ra que les llengües oficials a Catalunya, català i castellà, han de tenir una proporció 
suficient en el sistema educatiu com a conseqüència directa de la seva oficialitat amb 
l’objectiu de garantir els drets lingüístics dels ciutadans, insta el Govern de la Ge-
neralitat a fixar, a partir del proper curs escolar, que el temps destinat als continguts 
curriculars mitjançant l’ús vehicular del català i el castellà serà, com a mínim per a 
cadascuna de les llengües, del vint-i-cinc per cent de les hores lectives.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu; Lorena Roldán Suárez, dipu-

tada, G Mixt
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de turisme
302-00068/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23885 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2021

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Juan Luis Ruiz López, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques de turisme (tram. 300-00081/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear la Secretaria General de Turisme.
2. Impulsar un Pacte Nacional per al Turisme, sorgit del treball entre els dife-

rents partits polítics, el Govern de la Generalitat i les diferents administracions, es-
pecialment el món local i les diputacions, que disposen de competències que afecten 
al turisme, els representants del sector turístic i els agents econòmics i socials.

3. Acordar els següents objectius estratègics envers el turisme a Catalunya: 
a. Desenvolupar una gestió integral del turisme.
b. Ordenar i integrar el desenvolupament turístic d’acord amb les capacitats, po-

tencialitats i la planificació del territori.
c. Augmentar la qualitat i la diversitat de l’oferta turística.
d. Ajudar a la millora continua, reinversió, consolidació i diversificació de pro-

ductes turístics.
e. Desenvolupar una gestió integral de la promoció i el màrqueting turístic.
f. Fomentar la incorporació de la tecnologia en la gestió turística.
g. Incrementar la competitivitat de les nostres destinacions turístiques.
h. Cercar l’excel·lència en la prestació del servei turístic.
i. Impulsar un model de turisme sostenible: ambientalment, econòmicament i 

socialment alineat amb l’Agenda 2030 i els 17 ODS.
j. Sensibilitzar de la importància del turisme en base a les oportunitat de reequi-

libri territorial.
4. Estudiar i impulsar un nou model de Governança del turisme amb representa-

ció dels diferents sectors i agents privats que tenen interessos amb l’activitat econò-
mica així com la resta d’administracions públiques.

5. Crear un espai permanent de treball amb el món local per tal de garantir la 
necessària coordinació i col·laboració, ja que els ajuntaments juguen un paper molt 
important en l’estratègia turística en termes de plantejament urbanístic, ordenances 
municipals, projecció i promoció turística.

6. Donar un nou impuls a la Promoció turística de Catalunya: 
a. Actualitzar la Llei 15/2007, del 5 de desembre, de l’Agència Catalana de Tu-

risme (ACT), en base al darrer Pla de Màrqueting de Catalunya (2018-2021) i l’ex-
periència acumulada per tots els actors implicats: Direcció General de Turisme, Di-
putacions, municipis, associacions empresarials, etc.

b. Garantir i fomentar la participació dels actors en les línies i accions de pro-
moció, als òrgans de govern de l’ACT i també a nivells operatius, de coordinació i 
gestió dels equips de l’ACT i de les diputacions, responsables de promocionar les 
marques turístiques territorials.

c. Treballar per tal d’aconseguir realment un Sistema Integral de Màrqueting 
Turístic de Catalunya (SIMTC), com una estratègia clau per fer evolucionar el màr-
queting turístic.
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7. Crear una taula permanent amb al sector educatiu, especialment amb les uni-
versitats i la formació professional post obligatòria, per tal d’establir les necessàries 
connexions entre l’activitat professional, la formació acadèmica i els sectors impli-
cats, i garantir la seva participació en el disseny de continguts formatius, així com 
en la recerca i la innovació.

8. Revisar i actualitzar la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, finan-
ceres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments tu-
rístics, especialment el seu àmbit d’aplicació, la metodologia de recaptació i de dis-
tribució, actualitzant els criteris i els òrgans de govern d’aquest fons.

9. Apostar per projectes com l’ampliació de l’aeroport del Prat, el Hard Rock 
Cafè i els Jocs Olímpics d’Hivern, que tenen una dimensió internacional i que ens 
posicionen turísticament ja que afegeixen valor afegit a Catalunya com a destinació 
de primer nivell.

10. Treballar conjuntament amb els diferents agents per tal d’identificar, donar 
forma i aglutinar projectes transformadors en l’àmbit dels fons UE Next Generation 
que impliquin a les empreses del sector i, sobretot, a les PIMES.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Juan Luis Ruiz López, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’enfortiment 
i la transformació del sistema sanitari
302-00069/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 23886 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2021

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

Avançar, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
l’enfortiment i la transformació del sistema sanitari (tram. 300-00082/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Es referma en els continguts de la Resolució 120/XIV del Parlament de Cata-

lunya, sobre l’orientació política del Govern, en el seu apartat XVI, i insta el Govern 
a donar compliment amb la màxima celeritat a tots els punts aprovats.

2. Constata la necessitat d’obrir la taula de diàleg, amb forces polítiques, socials, 
organitzacions professionals i acadèmia per avançar cap a un Pacte per la Salut, que 
surti del consens.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
3. Reobrir i recuperar els horaris, la presencialitat i els serveis assistencials dels 

centres d’atenció primària i els consultoris.
4. Reforçar tots els mecanismes de prevenció i protecció dels i les professionals 

que treballen en els centres assistencials, front l’increment de les agressions que 
pateixen i l’insta a fer un anàlisi dels centres que tenen una incidència més alta en 
agressions a professionals, siguin físiques o verbals i, si és el cas, establir mesures 
de seguretat especifiques d’accés als centres.

5. Establir mecanismes estables de col·laboració i coordinació amb els Ajunta-
ments, mantenint oberts els canals d’informació d’evolució de la pandèmia i de la 
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resposta de la xarxa assistencial. Així com a reobrir espais de vacunació amplia, per 
dosi de reforç, o persones no vacunades.

6. Actualitzar i millorar la solució tecnològica de La Meva Salut, millorant l’ac-
cessibilitat i usabilitat del sistema i en el cas del certificat Covid, establir punts de 
suport, per accedir i imprimir, si és el cas en cooperació amb els Ajuntaments, i així 
facilitar l’accés universal al document.

7. Establir un sistema de suport presencial en els centres d’atenció primària, per 
aquelles persones més grans i vulnerables, que no tenen domini dels serveis digitals 
i no poden accedir a alguns dels serveis telefònics o telemàtics.

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model escolar 
i la immersió lingüística
302-00070/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 24275 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2021

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Carles Riera Albert, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord 
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el model escolar i la immersió 
lingüística (tram. 300-00080/13).

Moció
Atesa la tendència al retrocés en l’ús social de la llengua catalana, així com la 

seva regressió com llengua vehicular en l’ensenyament i, per tant, atès el fet que el 
català no ha assolit encara la seva plena normalització.

Atesos els continuats atacs de la dreta i l’extrema dreta contra la normalització  
de la llengua catalana i a la immersió lingüística en l’ensenyament, amb la finalitat de 
dividir i confrontar la societat catalana en dues comunitats lingüístiques.

Atesa la sentència del TSJC, confirmada pel TS, que estableix l’obligació el 25% 
d’ensenyament en castellà en totes les escoles de Catalunya.

Atès el paper fonamental de la immersió lingüística en l’ensenyament, per tal de 
garantir que, en un marc multicultural i multilingüe, el català esdevingui una llen-
gua comuna i compartida pel conjunt de la comunitat educativa i una eina de co-
hesió i d’equitat per a tota la societat.

El Parlament de Catalunya declara: 
1. Que la llengua catalana és un bé comú de tota la ciutadania de Catalunya, in-

dependentment del seu origen, i que el seu coneixement i ús és un dret individual 
i col·lectiu inqüestionable en el context d’una societat multicultural i multilingüe.

2. Que l’ús vehicular de la llengua catalana a l’escola és un dret de tot l’alumnat.
3. Que l’ús vehicular de la llengua catalana a l’escola contribueix a l’assoliment 

de la competència multilingüe de l’alumnat, així com a la cohesió social, la convi-
vència i a evitar la fractura entre comunitats lingüístiques a l’escola i en el conjunt 
de la societat.

4. Que la immersió lingüística és el model escaient per tal d’assolir aquests reptes.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
5. Promoure que la llengua catalana sigui llengua comuna i compartida en el 

conjunt de la comunitat educativa.
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6. Garantir que la llengua catalana sigui, efectivament, la llengua vehicular de 
l’ensenyament a Catalunya en tots els cicles i etapes educatives, així com en les ac-
tivitats extraescolars.

7. Garantir l’aplicació de la immersió lingüística en tots els centres educatius de 
Catalunya.

8. Que la Conselleria d’Educació assumeixi la plena responsabilitat política i ju-
rídica en la instrucció i aplicació d’aquests objectius, garantint la seguretat jurídica 
del professorat en la seva implementació en els centres educatius.

9. Aportar a les escoles els recursos docents, didàctics i organitzatius necessaris 
per assolir aquests reptes, potenciar i augmentar les aules d’acollida, així com pro-
moure plans educatius d’entorn que cohesionin les comunitats educatives pel que fa 
al bé comú del català com llengua compartida i de l’ensenyament.

10. En el marc de la LEC, i atesa la LOMLOE, defensar, protegir i preservar les 
plenes competències i capacitats de la Generalitat, d’acord amb els acords i deci-
sions del Parlament de Catalunya, en matèria de model lingüístic i de metodologies 
educatives en els centres escolars de Catalunya, amb la finalitat de garantir la com-
petència lingüística de l’alumnat en català, castellà i una tercera llengua, a la vegada 
que evitar la divisió de la comunitat educativa en funció de la llengua i vetllar per 
la seva cohesió.

Palau del Parlament, 8 de desembre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP-NCG

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els reptes per a 
la modernització i la transformació de la indústria
302-00071/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 24354 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2021

A la Mesa del Parlament
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, David Cid Colomer, portaveu del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre els reptes per a la modernització i la transformació de la indústria 
(tram. 300-00078/13).

Moció
Catalunya té una llarga tradició industrial, amb forta presència dels sectors ma-

nufacturers. El pes industrial és el 19’8% del PIB, més del 50% si hi sumem els ser-
veis a la producció, en la banda baixa de les regions més industrialitzades de la UE. 
Els darrers anys, els canvis i reptes globals estan fent perdre pes a la indústria atesa 
les febleses estructurals de l’economia catalana: baix nivell educatiu en formacions 
tècniques; elevada temporalitat laboral i baixes retribucions; manca de recursos na-
turals i de fonts d’energia pròpia; baixa inversió en R+D+i, etc. Aquests elements 
resten sobirania a la industria catalana i els augments de productivitat s’han basat en 
la destrucció d’ocupació i els guanys de competitivitat s’han subordinat als baixos 
salaris relatius a la zona euro.

L’economia catalana té un alt component exportador de bens industrials de con-
tingut tecnològic alt i mig alt, especialment en productes farmacèutics, química i 
vehicles de motor i del sector agroalimentari. Són sectors madurs, sotmesos al fort 
impacte de canvi global, la digitalització i la transició ecològica, que generen canvis 
estructurals i reestructuracions en aquests sectors.
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La indústria catalana importa més del que exporta: gran quantitat de Matèries 
Primeres, minerals i energètiques i components que no es fabriquen ací. La ma-
jor part de l’energia que consumim té la seva font primària en matèries primeries 
importades (petroli, nuclear, gas natural), només el 5’4% és renovable i procedent 
del propi territori.

El Parlament de Catalunya considera que: 
1. L’economia catalana necessita un fort lideratge públic que impulsi actuacions 

estratègiques que canviï les dinàmiques de l’actual model industrial, asseguri la so-
birania material i energètica i proporcioni major justícia social i sostenibilitat am-
biental.

El Govern ha d’orientar les prioritats de la política industrial a: 
1.1. Construir i planificar les estratègies de canvi de model en el marc del Diàleg 

Social i la cooperació entre administracions.
1.2. Captar capital per localitzar (i relocalitzar) produccions estratègiques a Ca-

talunya.
1.3. Invertir Capital Públic per fer de tractor de la inversió privada orientant-la a 

l’interès general.
1.4. Assegurar garanties laborals, d’igualtat de gènere, compliment fiscal i com-

promís amb l’entorn social i ambiental en les polítiques d’ajuts públics.
1.5. Desplegar les infraestructures energètiques, digitals i de transport públic que 

orientin el canvi de model.
1.6. Disposar d’indicadors, actualitzats, desagregats i comparatius de la situació 

industrial de Catalunya, la seva evolució i els impactes de les polítiques industrials.

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
2. Proposar en el si del Pacte Nacional per a la Indústria que l’estratègia de re-

industrialització i de transformació del model productiu se situï en l’horitzó 2022 - 
2030 i incorpori els eixos i objectius de l’Agenda Europea 2030.

3. Presentar, de forma periòdica, al Parlament, els resultats de l’avaluació con-
junta del govern i els agents econòmics i socials del PNI, tant pel que fa a la seva 
execució com a l’eficiència de les mesures i l’adequació dels objectius.

4. Impulsar la constitució de pactes territorials per a la indústria, amb la partici-
pació d’administracions municipals i supramunicipals i actors socials implicats, que 
adeqüin les polítiques industrials a la seva realitat i promoguin un desplegament ter-
ritorialment equilibrat de l’estratègia industrial catalana.

5. Garantir que els ajuts públics per atreure inversions d’empreses multinacionals 
restin condicionats a compromisos efectius i avaluables de creació de treball estable, 
de qualitat i de permanència a llarg termini a Catalunya.

6. Condicionar a participar accionarialment la concessió d’ajuts públics a indús-
tries que hagin de sobreviure a les transicions o aquelles que ho aconselli el seu ca-
ràcter estratègic.

7. Introduir mecanismes adients per a que la contractació pública de bens i ma-
terials, instal·lació i manteniments respongui al principi de proximitat i incorpori 
empreses del territori en la seva cadena de valor.

8. Promoure mesures per garantir, conjuntament amb el govern de l’estat, que 
empreses que promouen processos de deslocalització o acomiadaments col·lectius, 
com el cas de Mahle, no participen d’iniciatives finançades amb Fons Next Gene-
ration de la UE.

9. Promoure l’acció col·lectiva de les persones treballadores per recuperar em-
preses industrials en crisi o en processos de rellançament empresarial orientades a 
la reindustrialització i canvi de model, mitjançant fórmules d’economia social que 
garanteixin la participació d’aquelles.
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10. Incentivar la creació de plataformes o aliances empresarials de Pimes que 
els permeti guanyar densitat i potència en innovació, formació, digitalització, dis-
tribució i exportació.

11. Dotar el SOC de l’organització i recursos suficients per acompanyar proces-
sos de crisi d’empreses, desindustrialització territorial, acomiadaments massius, etc. 
derivats de la transició energètica i digital.

12. Planificar i programar una oferta territorial suficient de centres públics de 
formació professional integral (que ofertin FP inicial, ocupacional i continua, orien-
tació i acreditació), de referència en les especialitzacions professionals correspo-
nents, amb participació de les corresponents organitzacions empresarials i sindicals 
representatives i les administracions locals.

13. Promoure una llei de polígons d’activitat econòmica, consensuada amb ad-
ministracions locals i agents econòmics i socials, que reguli les àrees productives 
del país, les doti d’infraestructures de comunicació, energia i digitals, creï figures de 
gestió compartida i participada per governar els processos de creació de comunitats 
energètiques o compres conjuntes o infraestructures compartides per a la mobilitat, 
la simbiosi industrial, etc.

14. Transformar per llei l’Agencia de Residus de Catalunya (ARC) per governar 
la transició a una economia circular que transformi radicalment la forma de produir 
i de consumir.

15. Transformar l’ICAEN en l’Agència d’Energia de Catalunya i dotar-la dels re-
cursos necessaris per planificar la transformació del model energètic i fer les inver-
sions públiques que requerirà en generació, sistemes de magatzematge i regulació, 
transport i distribució.

16. Impulsar sectors industrials emergents (biomèdica, renovables, tecnologies 
de la informació i la comunicació, videojocs, etc.) apostant per la innovació i la re-
cerca i la transferència de coneixements entre universitat i indústria d’acord amb 
l’Estratègia Europea 2020.

16.1. Donar suport a l’economia de l’hidrogen verd, invertint, junt amb actors pri-
vats, en plantes de producció hidrogeneres per a ús de transport públic.

16.2. Impulsar plantes de recuperació de materials no renovables, especialment 
metalls escassos, per la seva reintroducció o conversió en subproductes per a apli-
cacions industrials.

16.3. Impulsar plans pilot per l’aplicació de tecnologia digital en la gestió d’al-
guns cultius. De forma immediata en el cas de la vinya i dels arrossars del Delta de 
l’Ebre, avui amenaçats pel canvi climàtic.

16.4. Establir acords amb actors tecnològics i financers per instal·lar a Catalunya 
d’alguns dels elements de les cadenes de valor de les bateries d’ió-liti, i de la pro-
ducció de semiconductors.

17. Amb l’objectiu de prioritzar el transport de viatgers i mercaderies de forma 
eficient i sostenible i contribuir a la consolidació, estabilització i creixement del sec-
tor de construcció i manteniment de material ferroviari a Catalunya, presentar al 
llarg del 2022 l’Estratègia del Ferrocarril a mig i llarg termini que contempli, entre 
altres: 

17.1. Recuperar línies de ferrocarril per donar cobertura a territoris que l’havien 
tingut el van perdre en el passat; 

17.2. Promoure el desenvolupament del corredor mediterrani, impulsant inicia-
tives i participant en tots els fòrums multilaterals convocats amb aquesta finalitat, 
i impulsar les infraestructures que l’acompanyen, com la terminal multimodal del 
port de Barcelona; 

17.3. Impulsar un servei públic de transport de viatgers, de baix cost i freqüènci-
es raonables, de mitjana distancia o regional projectant una xarxa ferroviària cata-
lana d’alta velocitat, que connecti, aprofitant la via existent, Barcelona, Lleida, Tor-
tosa, Tarragona, Reus, Figueres i Girona.



BOPC 182
13 de desembre de 2021

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 22

18. Presentar abans de de sis mesos un pla integral de gestió de les masses fores-
tals, d’acord amb el Pla General de Política Forestal de Catalunya, que doni capaci-
tat a les administracions comarcals per executar plans forestals per la conservació 
de la biodiversitat, dels valors socials i paisatgístics, així com el valor econòmic dels 
boscos, d’acord amb les associacions de propietaris forestals i el suport de institu-
cions com el CREAF, el CTFC i el Centre de la propietat forestal. El Pla inclourà 
l’elaboració d’un projecte integral d’aprofitament dels recursos bioeconòmics dels 
boscos (primera i segona transformació de la fusta) per proveir material de fusteria, 
embalatge, construcció... i impulsar, de forma innovadora, nous aprofitaments per 
l’obtenció de matèries primeres de biorefineria que han de proveir múltiples aplica-
cions industrials que van des dels polímers fins també biocombustibles.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2021
Joan Carles Gallego i Herrera, diputat; David Cid Colomer, portaveu, GP ECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aplicació 
de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
que estableix que almenys el 25% de les classes dels centres 
educatius s’han d’impartir en castellà
302-00072/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24357 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2021

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpe-
l·lació al Govern sobre l’aplicació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya que estableix que almenys el 25% de les classes dels centres educatius 
s’han d’impartir en castellà (tram. 300-00079/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Retractarse del incumplimiento doloso de la obligación de impartir clases de 

castellano y catalán en proporción razonable según las circunstancias del alumnado 
que asiste a cada centro educativo, teniendo en consideración el entorno social de 
éste, que ha llevado a los tribunales a establecer un porcentaje mínimo obligatorio  
de presencia del castellano del 25% de las horas lectivas para restablecer el carácter de  
«sistema bilingüe matizado» que debe tener el sistema educativo catalán.

2) Acatar y dar cumplimiento lealmente, como no podría ser de otro modo tra-
tándose de una institución, a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cata-
lunya que establece la referida obligatoriedad de al menos el 25% de horas lectivas 
en lengua castellana en todos los niveles de la enseñanza preobligatoria, obligatoria 
y postobligatoria, tanto de régimen general como de régimen especial.

3) Llevar a cabo las adaptaciones de currículums educativos, de libros de texto 
y de otro material escolar que sean necesarias para reintroducir la lengua castellana 
como vehicular en el sistema educativo catalán.

4) Adoptar las medidas precisas, en colaboración con el Gobierno de España, 
para conocer el nivel de conocimiento real de la lengua castellana entre el alumnado 
catalán al final de cada etapa educativa (sexto curso de Educación Primaria, cuarto 
de ESO, segundo de Bachillerato), a nivel de cada uno de los centros docentes, me-
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diante la aplicación de una prueba de idéntico contenido para los alumnos de todas 
las Comunidades Autónomas.

5) Realizar informes y estudios estadísticos del impacto de la inmersión lingüís-
tica en el rendimiento escolar y en los índices de fracaso escolar.

6) Dictar, por parte del Departamento de Educación, las correspondientes ins-
trucciones a los centros educativos, tanto de la escuela pública como de la concerta-
da, en las que se indique a sus equipos directivos la perentoriedad de modificar sus 
proyectos lingüísticos y de establecer una nueva programación del tiempo lectivo 
que dé cabida a la vehicularidad de la lengua castellana.

7) Asegurar, tanto dentro de los recintos escolares como fuera de ellos, el normal 
ejercicio del derecho del alumnado a recibir al menos el 25% de las horas lectivas en 
castellano, garantizando que ni los alumnos ni sus familias serán objeto de presio-
nes de ningún tipo por parte de quienes aborrecen la lengua castellana.

8) Garantizar que los centros escolares se verán totalmente libres de espionajes 
realizados a los alumnos o a los docentes, sea en forma de observaciones directas 
por parte de asociaciones como Plataforma per la Llengua o de delaciones desde el 
interior de los centros educativos, sea en forma de encuestas (supuestamente) cientí-
ficas que buscan subrepticiamente conocer detalles de las creencias y el pensamien-
to íntimos de los alumnos en abierta violación de la legislación orgánica de protec-
ción de datos de carácter personal.

9) Reconocer el derecho de las familias de los alumnos a relacionarse con el cen-
tro educativo al que asisten sus hijos, y con el equipo directivo, resto de miembros 
del claustro docente y personal de administración y servicios, en cualquiera de las 
lenguas oficiales que elijan.

El Parlamento de Cataluña: 
10) Cree que el Presidente de la Generalitat y el Conseller de Educación deberían 

pedir perdón públicamente a las familias contra las que la Generalitat de Cataluña 
ha litigado durante años, haciendo uso de los cuantiosos recursos públicos, con el 
indisimulado objetivo de quebrar su determinación y agotar sus recursos materiales 
para inducirles a renunciar a sus derechos y evitar, así, cumplir con la ley y con las 
sentencias de los tribunales.

11) Rechaza cualquier práctica que pretenda, mediante el sistema educativo o 
cualesquiera otros designios de ingeniería social, inducir a una parte de la población 
catalana a que abandone el uso de su idioma familiar o que renuncie a la transmi-
sión generacional del mismo para pasar a usar el que sea el predilecto de la Admi-
nistración.

12) Apoya al personal de la Administración educativa en cuantas acciones sean 
precisas para dar cumplimiento a la sentencia que establece la obligatoriedad de 
usar en la enseñanza el castellano como lengua vehicular en una proporción no in-
ferior al 25% de las horas lectivas.

13) Condena enérgicamente cualquier tipo de escrache, coacción, amenaza, in-
juria y acoso al que se puedan ver sometidas los alumnos o las familias que exijan 
el cumplimiento de la sentencia que establece la obligatoriedad de usar en la ense-
ñanza el castellano como lengua vehicular en una proporción no inferior al 25% de 
las horas lectivas. Muy especial-mente, el Parlament condena las coacciones y ame-
nazas sufridas por el alumno de P-5 y la familia de Canet de Mar que han pedido la 
ejecución de la sentencia en la Escuela Turó del Drac.

14) Condena la distribución por el Síndic de Greuges de una (supuesta) encuesta 
de usos lingüísticos entre los alumnos de quinto curso de Educación Primaria y se-
gundo de ESO, en la que se insta a los alumnos a dar explicaciones sobre la lengua 
en la que se imparten las diferentes asignaturas, lo cual sólo puede responder a una 
voluntad de fiscalizar a los profesores y disuadirles de cualquier tentación de utilizar 
la lengua castellana en las aulas. Por si ello no fuera suficiente, el Síndic precisa en 
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su comunicación a las direcciones de los centros que no es necesario comunicar a los 
padres ni pedirles su autorización para pasar la encuesta a los alumnos, lo cual cons-
tituye a todas luces un abuso y una utilización de los niños con fines espurios.

15) Reprueba al Conseller de Educación, Sr. Josep Gonzàlez Cambray, por la 
carta que ha enviado a los centros educativos animándoles a desobedecer la senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acerca de la obligatoriedad de al 
menos el 25% de horas lectivas en castellano en el sistema educativo catalán, como 
actitud impropia de un alto representante de la Generalitat que, de convertirse en 
contumaz, podría llegar a ser constitutiva de delito.

Palacio del Parlamento, 7 de diciembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Carlos Carrizosa Torres, presidente, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la preservació 
de drets en el marc de les institucions europees
302-00073/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 24360 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2021

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la preservació de 
drets en el marc de les institucions europees (tram. 300-00085/13).

Moció
La sentència del Tribunal Suprem espanyol en relació a la immersió lingüística 

i el model d’Escola Catalana no és un fet aïllat sinó que s’emmarca en una llarga 
tradició monolingüe de l’Estat espanyol que confon la legítima defensa de la llengua 
espanyola amb els atacs a la llengua catalana i la conculcació dels drets lingüístics 
del conjunt de la societat catalana.

En contraposició, Europa ha de ser l’espai on la diversitat lingüística, cultural i 
nacional ha de ser entesa i reconeguda com una riquesa a preservar i promocionar. 
Així, Europa ha de ser, també, l’espai on el català i els seus parlants han de veure 
garantits i promoguts els seus drets individuals i col·lectius.

Per tot això el Parlament de Catalunya: 
1. Reconeix la Carta europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELROM) 

i de forma concreta allò que es refereix a protegir i promocionar «l’educació en llen-
gües regionals i o minoritàries».

2. Recorda que la CELROM va ser signada per l’Estat espanyol, que està sub-
jecte al seu compliment i que incompleix els seus compromisos internacionals quan 
reconeix sentències de la justícia espanyola en contra de la immersió lingüística.

3. Insta el Govern de Catalunya a continuar realitzant les accions polítiques per-
tinents per garantir el dret del conjunt de la ciutadania i de les institucions catalanes 
a relacionar-se en català amb les institucions europees.

4. Insta el Govern de Catalunya a exigir a aquelles institucions responsables i fa-
cultades per fer-ho per tal que facin efectiu la plena oficialitat del català –llengua eu-
ropea amb més de deu milions de parlants– a les institucions i organismes europeus.

5. Denuncia l’actitud obstruccionista de l’Estat espanyol, que ha bloquejat fins a 
setze vegades l’oficialitat del català a les institucions europees.

6. Insta el Govern de la Generalitat a exigir al govern espanyol que apliqui de 
manera efectiva la directiva europea 2018/1808, principalment pel que fa a la pro-
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moció de la diversitat cultural i lingüística, i que compleixi la resolució aprovada per 
una àmplia majoria al Parlament Europeu el 19 d’octubre passat que insta els Estats 
a «donar suport a la producció de continguts audiovisuals en llengües regionals i 
minoritàries i els difonguin a les diferents plataformes».

7. Insta el Govern de Catalunya a situar el plurilingüisme europeu, i de forma 
concreta el reconeixement del català i la defensa de la seva oficialitat a Europa, com 
a eix temàtic de les jornades que organitzarà en el marc de la Conferència sobre el 
futur d’Europa.

8. Insta el Govern de la Generalitat a promoure el coneixement i el reconeixe-
ment del plurilingüisme en el marc de la seva acció exterior.

9. Finalment, reconeix la bona feina de tots els actors que han fet possible que 
l’Escola Catalana sigui un model d’èxit conegut i reconegut arreu, i agraeix que, da-
vant el nou atac que ha rebut del Tribunal Suprem espanyol, l’entitat Som Escola hagi 
reaccionat amb la convocatòria del proper 18 de desembre a la ciutat de Barcelona 
en defensa d’aquest model.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets 
laborals
302-00074/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 24362 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2021

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

na, 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 els drets laborals 
(tram. 300-00083/13).

Moció
El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís amb que una recuperació 

digne es una recuperació basada en un treball digne, i que la Catalunya post-covid 
ha de transformar la seva economia verda i sostenible, que competeixi en valor afe-
git i coneixement i no en costos laborals i precarietat, per aquests motius: 

1. Fa una crida a el Govern de l’Estat per a derogar la reforma laboral del Partit 
Popular el 2012 i la del Partit Socialista el 2010, imprescindible per a tal de reequi-
librar les eines de les que disposem a l’hora de mediar entre el treball i el capital, en 
especial recuperar l’autorització administrativa dels ERO, tornant a fer possible el 
paper de la Generalitat com Autoritat Laboral.

2. Torna a manifestar la necessitat que els Fons Europeus Next Generation s’uti-
litzen com a palanca per a transformar la economia, per a finançar projectes difícils 
però possibles que difícilment s’impulsarien sense lideratge públic. I exigeix a el 
Govern de l’Estat que garanteixi que cap euro públic provinent dels Fons Next Ge-
neration serveix per a finançar processos de deslocalització i desmantellament del 
teixit industrial del nostre país.

3. Manifesta que la millor manera d’assegurar un mercat laboral just i una com-
petició justa entre les diferents empreses es garantir que tothom compleix els ma-
teixos estàndards i reivindica el paper de la inspecció de Treball a l’hora de fer 
complir aquests estàndards per a tothom, per aquest motiu considera imprescindible 
el seu reforç i considera necessari que el Govern de l’Estat garanteixi els efectius 
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necessaris i agilitzi la velocitat de cobertura per al cos d’inspectors i subinspectors 
de treball, que permeti garantir el bon funcionament de la inspecció de Treball a 
Catalunya.

4. Insta a el Govern de la Generalitat a: 
a. Treballar per la re-industrialització mitjançant la renovació i aprovació d’un 

nou Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025 que afronti els reptes del sec-
tor industrial de Catalunya com són la globalització, una creixent desigualtat en la 
societat, els avenços tecnològics, el canvi de model industrial –l’esvaïment de les 
fronteres entre la indústria i els serveis–, la sostenibilitat i, darrerament, la quarta 
revolució industrial (o indústria 4.0). Des del diàleg social, la indústria és un sec-
tor que ha d’afrontar el repte de la transició verda i ha de caminar cap a formes de 
producció respectuoses amb el medi ambient, i aprofitant tots els avantatges que la 
digitalització li pot aportar.

b. Fer del sector públic la punta de llança d’aquesta transformació industrial, 
tot desenvolupant una política de participacions públiques en projectes estratègics i 
tractors i assegurant que la inversió pública reverteix en el be comú.

c. Elaborar un codi de bones pràctiques per ordenar i millorar els processos de 
reindustrialització, basat en l’anàlisi i comunicació anticipada entre les administra-
cions públiques, l’empresa i els representants dels treballadors per acompanyar em-
preses en dificultats i intentar assegurar la seva viabilitat futura o trobar alternatives 
que minimitzin l’impacte en l’ocupació i el territori.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la desindustrialització de Catalunya
302-00075/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 24364 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2021

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 161 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente 
a la Interpel·lació al Govern sobre la desindustrialització de Catalunya (tram. 300-
00086/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Reafirmar el compromiso político por la unidad de España, por la estabilidad 

política, por el cumplimiento de la legalidad, por nuestro marco constitucional y 
la monarquía parlamentaria como base para generar la certidumbre que necesitan 
nuestras empresas e inversores.

2. Impulsar las reformas necesarias para ir hacia un marco administrativo y ju-
rídico simple y ágil. Para ello, debemos aprovechar las ventajas de la digitalización 
para reducir burocracia, minimizar los costes asociados a los trámites exigidos, 
simplificar el marco jurídico y evitar duplicidades reduciendo el gasto político que 
recae en empresas y trabajadores españoles.

3. Impulsar, junto con el Gobierno de España, todas aquellas reformas necesa-
rias para conseguir una verdadera unidad de mercado español. La unidad de merca-
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do constituye un principio económico esencial para el funcionamiento competitivo 
de la economía española.

4. Incrementar el presupuesto en materia de Industria con el objetivo de reindus-
trializar Cataluña y proteger a las empresas que tengan su sede y tributen efectiva-
mente en España.

5. Crear incentivos para facilitar el retorno de todas aquellas empresas que des-
localizaron su producción.

6. Impulsar las inversiones necesarias para la agilización y fortalecimiento de 
nuestro sistema judicial, especialmente en lo referido al derecho mercantil.

7. Instar al Gobierno de España a impulsar la promoción del empleo estable, du-
radero y de calidad mediante la reducción de las cotizaciones a las empresas por la 
contratación de trabajadores y, especialmente, que contraten a trabajadores españo-
les de manera indefinida.

8. Incrementar el apoyo económico y financiero para la investigación, la interna-
cionalización y la digitalización de nuestras empresas.

9. Mejorar la conectividad de Cataluña, especialmente en lo relativo a la cober-
tura de banda ancha fija, cobertura de 4G y 5G, para mejorar en el índice relativo de 
precios de la banda ancha.

10. Potenciar la Formación Profesional Dual, especialmente en los perfiles de 
mecatrónica, electrónica, automatización, robótica y tecnologías de la producción.

11. Crear nuevos postgrados sobre industria 4.0 en colaboración con las univer-
sidades españolas. Asimismo, procede mejorar el sistema de transferencia de tecno-
logía desde las universidades y centros públicos de investigación.

12. Abordar decididamente los problemas de sobrecualificación e infracualifica-
ción laboral que sufren muchas empresas.

13. Contribuir, con el Gobierno de la Nación, a frenar el cierre súbito de plan-
tas industriales y energéticas provocado por las imposiciones de la nueva religión 
climática, así como adaptar los plazos de la transformación a una economía menos 
contaminante sin poner en peligro el empleo de los españoles. Es necesario suspen-
der toda norma climática impuesta por las élites globalistas que afecte gravemente 
al interés y prosperidad de los españoles.

14. Impulsar, a través del Departament de Polítiques Digitals i Territori, los cam-
bios necesarios para agilizar la concesión de permisos administrativos y urbanísti-
cos para la instalación de actividades industriales y mejora de los polígonos indus-
triales existentes.

15. Instar al Gobierno de España a potenciar los instrumentos para reforzar lo 
que comúnmente hemos venido denominando «segunda oportunidad».

16. Reducir la carga fiscal que soportan las empresas, factor particularmente va-
lorado por las empresas industriales a la hora de ubicar sus actividades.

17. Hacer un uso responsable y no partidista de los Fondos Europeos Next Ge-
neration, primando la industrialización sobre los prejuicios ideológicos. Debemos 
apostar por proyectos viables, con visión de largo plazo y orientados en sus princi-
pales hitos por una visión empresarial, por lo que en la asignación de los recursos 
deben primarse los criterios de rentabilidad y eficiencia económica, transparencia y 
rendición de cuentas, garantizados con evaluaciones continuas de los mismos.

18. Cumplir con los preceptos de la denominada Ley de Morosidad.
19. Impulsar una política de inversiones en infraestructuras en las que se prio-

ricen aquellos proyectos que aumenten de manera fehaciente la competitividad de 
nuestras empresas.

Palacio del Parlamento, 9 de diciembre de 2021
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la salut i l’atenció primària
300-00087/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 24274 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2021

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre 
salut i atenció primària, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 14, 15 i 16 de desembre de 2021, amb el text següent: 

– Sobre salut i atenció primària.

Palau del Parlament, 8 de desembre de 2021
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a incentivar 
la natalitat i abordar l’hivern demogràfic
300-00088/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 24276 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2021

A la Mesa del Parlamento
Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Regla-
mento del Parlamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre las políticas para 
incentivar la natalidad y abordar el invierno demográfico, para que sea sustanciada 
en el Pleno que debe celebrarse los próximos días 14, 15, y 16 de diciembre de 2021, 
con el siguiente texto: 

– Sobre las políticas para incentivar la natalidad y abordar el invierno demográ-
fico.

Palacio del Parlamento, 9 de diciembre de 2021
Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto GP VOX

Interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets culturals
300-00089/13

PRESENTACIÓ: JESSICA GONZÁLEZ HERRERA, DEL GP ECP

Reg. 24345 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2021

A la Mesa del Parlament
Jessica González Herrera, diputada del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre la garantia dels drets culturals, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 14, 15 i 16 de de-
sembre de 2021, amb el text següent: 
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– Sobre la garantia dels drets culturals.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2021
Jessica González Herrera, diputada GP ECP

Interpel·lació al Govern sobre la situació de les persones sense llar
300-00090/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 24352 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2021

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació de les persones sense llar 
a Catalunya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 14, 15, 16 i 17 de desembre de 2021, amb el text següent: 

– Sobre la situació de les persones sense llar a Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la joventut
300-00091/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 24353 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2021

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la situació de la joventut a Catalu-
nya, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 14, 
15, 16 i 17 de desembre de 2021, amb el text següent: 

– Sobre la situació de la joventut a Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2021
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre l’assetjament que pateixen un nen de P5 
de Canet de Mar i la seva família pel fet de reclamar llur dret de rebre 
un mínim del 25% d’hores lectives en castellà
300-00092/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24356 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2021

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la Interpelación al Gobierno sobre el acoso que sufre la familia del niño de P-5 
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de Canet de Mar por haber reclamado su derecho a que se imparta al menos el 25% 
de hores lectives en castellano, para que sea sustanciada en el Pleno que debe cele-
brarse los próximos días 14 a 16 de diciembre de 2021, con el siguiente texto: 

– Sobre el acoso que sufre el niño de P-5 de Canet de Mar, y su familia, por ha-
ber reclamado su derecho a que se imparta al menos el 25% de horas lectivas en 
castellano.

Palacio del Parlamento, 9 de diciembre de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la recerca i la transferència 
de coneixement com a eixos clau de la societat del coneixement
300-00093/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 24358 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2021

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

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre la recerca i la transferència com a eixos clau 
de la societat del coneixement, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 14, 15 i 16 de desembre de 2021, amb el text següent: 

– Sobre la recerca i la transferència com a eixos clau de la societat del coneixe-
ment.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la mediació i els mètodes 
alternatius de resolució de conflictes
300-00094/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 24359 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2021

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

d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la mediació i els mètodes alterna-
tius de resolució de conflictes, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 14, 15 i 16 de desembre de 2021, amb el text següent: 

– Sobre l’impuls de la mediació i els mètodes alternatius de resolució de con-
flictes.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Interpel·lació al Govern sobre les actuacions del Departament 
d’Igualtat i Feminismes en matèria d’antiracisme
300-00095/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 24361 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 09.12.2021

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

na, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, 
presenta la Interpel·lació al Govern sobre les actuacions que està duent a terme el 
departament d’igualtat i feminismes en matèria d’antiracisme, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 15 i 16 de desembre de 2021, 
amb el text següent: 

– Sobre les actuacions que està duent a terme el departament d’igualtat i femi-
nismes en matèria d’antiracisme.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2021
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Francesc Guillen Lasierra, expert en model 
policial i seguretat pública, davant la Comissió d’Estudi sobre 
el Model Policial per a informar sobre els diversos models policials i, 
les funcions i organització que ha de tenir la policia del segle XXI
357-00143/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

Compareixença de Joan Anton Mellon, catedràtic de Ciència Política 
i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre els diversos 
models policials i, les funcions i organització que ha de tenir la policia 
del segle XXI
357-00144/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

Compareixença d’Amadeu Recasens, expert en matèria de seguretat 
i policia, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial 
per a informar sobre els diversos models policials i les funcions 
i l’organització que ha de tenir la policia del segle XXI
357-00145/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.

Compareixença de Noemí Ayguasenosa i Soro, experta en mediació, 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a avaluar 
les tasques de proximitat, prevenció i mediació de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00146/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.



BOPC 182
13 de desembre de 2021

4.55.15. Convocatòries 33 

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 20

CONVOCADA PER AL 14 DE DESEMBRE DE 2021

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 14 de desembre de 2021, a les 15.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el dia 15 de desembre, a les 

9:00 h.).
2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (article 

49.2 del Reglament).
3. Debat específic sobre la salut mental. Tram. 255-00005/13. President de la 

Generalitat. Substanciació.
4. Interpel·lació al Govern sobre l’assetjament que pateixen un nen de P5 de Ca-

net de Mar i la seva família pel fet de reclamar llur dret de rebre un mínim del 25% 
d’hores lectives en castellà.* Tram. 300-00092/13. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre la situació de les persones sense llar. Tram. 300-
00090/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la joventut. Tram. 300-00091/13. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la recerca i la transferència de coneixement com 
a eixos clau de la societat del coneixement. Tram. 300-00093/13. Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la salut i l’atenció primària. Tram. 300-00087/13. 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. 
Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a incentivar la natalitat i abor-
dar l’hivern demogràfic. Tram. 300-00088/13. Grup Parlamentari de VOX en Cata-
luña. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les actuacions del Departament d’Igualtat i 
Feminismes en matèria d’antiracisme. Tram. 300-00095/13. Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets culturals. Tram. 300-
00089/13. Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. 
Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la mediació i els mètodes alterna-
tius de resolució de conflictes. Tram. 300-00094/13. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Substanciació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment de la sen-
tència del Tribunal Suprem en matèria de política lingüística als centres educatius. 
Tram. 302-00067/13. Grup Mixt. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model escolar i la 
immersió lingüística. Tram. 302-00070/13. Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que almenys el 25% de 

* Pendent de la presentació d’una correcció d’errades.
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les classes dels centres educatius s’han d’impartir en castellà. Tram. 302-00072/13. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’enfortiment i la trans-
formació del sistema sanitari. Tram. 302-00069/13. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la preservació de drets 
en el marc de les institucions europees. Tram. 302-00073/13. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de turis-
me. Tram. 302-00068/13. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els reptes per a la mo-
dernització i la transformació de la indústria. Tram. 302-00071/13. Grup Parlamen-
tari d’En Comú Podem. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets laborals. Tram. 
302-00074/13. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desindustrialització 
de Catalunya. Tram. 302-00075/13. Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat 
i votació.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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