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

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell relatiu als trasllats de residus i pel qual es modifi-
quen els reglaments (UE) 1257/2013 i 2020/1056
295-00049/13
Coneixement de la proposta 9

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 pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció 
sociosanitària
200-00005/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 10

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i  els  treballadors del sector 
públic
202-00002/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 10

Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles
202-00019/13
Ponència per a elaborar l’Informe 11

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

3.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes

Procediment per a elegir set síndics de la Sindicatura de Comptes
282-00001/11
Tramitació pel procediment d’urgència 11
Termini de presentació de candidats 11

3.10.18. Designacions de membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Procediment per a elegir cinc membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
285-00001/11
Tramitació pel procediment d’urgència 12
Termini de presentació de candidats 12

Procediment per a elegir el president o presidenta del Consell de  l’Audiovisual de 
Catalunya
285-00001/12
Tramitació pel procediment d’urgència 12
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3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir dos membres de la Comissió de Control de les Consultes 
Populars no Referendàries
284-00006/12
Propostes de candidats 12

Procediment per a designar el director o directora de l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades
284-00027/11
Tramitació pel procediment d’urgència 13
Termini de presentació de candidats 13

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’adquisició de vehicles per als agents de trànsit del 
Cos de Mossos d’Esquadra
250-00386/13
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre el garantiment dels equips adequats per als membres 
de les àrees regionals de recursos operatius dels Mossos d’Esquadra
250-00387/13
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució sobre el garantiment dels equips adequats per  als efectius 
de les unitats regionals de medi ambient
250-00388/13
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució sobre la detecció de manipulacions als tacògrafs dels camions
250-00389/13
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre la redacció d’un pla d’inversions per a la carretera C-59 
entre Sant Feliu de Codines i la carretera C-25
250-00393/13
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre les millores a la carretera C-59 entre Sant Feliu de Co-
dines i Mollet del Vallès
250-00394/13
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre l’Ajut Oficial al Desenvolupament
250-00396/13
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre l’increment de mossos d’esquadra a l’àrea bàsica po-
licial de Valls
250-00397/13
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre el pla de millora urbana i el projecte de reparcel·lació 
de la unitat d’actuació 12.1 de Pineda de Mar i el projecte de reparcel·lació econò-
mica del polígon d’actuació 5 de Calella
250-00400/13
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre el concert de places de centre de dia a Sant Pere de 
Ribes
250-00409/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’Observatori de la Igualtat de Gènere
250-00410/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la dotació de vehicles assignats a l’àrea bàsica poli-
cial de Badalona
250-00411/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18
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Proposta de resolució sobre l’augment del nombre d’especialistes d’audició i llen-
guatge als centres educatius
250-00412/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el reforçament del consens sobre el  model lingüístic 
del sistema educatiu per a millorar l’aprenentatge i ús de les llengües en un con-
text plurilingüe
250-00413/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el parc de bombers voluntaris de Batea
250-00414/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar el tancament de  l’empresa 
Biometagas La Galera
250-00415/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’habilitació d’un centre d’acollida d’immigrants a Lleida
250-00416/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la memòria democràtica i les migracions interiors del 
segle XX
250-00417/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’eix viari de les carreteres C-53 i C-26 amb connexió 
a l’autovia A-14
250-00418/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la construcció de l’estació de Motors de la línia 10 del 
metro
250-00419/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució de rebuig de la designació com a terroristes d’organitzacions 
no governamentals que duen a terme llur tasca a Palestina
250-00420/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió dels municipis del Baix 
Llobregat amb la Universitat Autònoma de Barcelona
250-00421/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el projecte constructiu d’implantació d’un carril bus 
d’entrada a Barcelona a la carretera C-31 des de Badalona
250-00422/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la situació de la caça
250-00423/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22
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Proposta de resolució sobre el tancament de la planta de l’empresa Mahle de Vi-
lanova i la Geltrú
250-00424/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el compliment del compromís de  la  Generalitat amb 
els regants de la zona d’especial protecció per a les aus del canal Algerri-Balaguer
250-00425/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el restabliment de la bandera espanyola a les façanes 
dels ajuntaments
250-00426/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la recuperació de la caserna de Talarn
250-00427/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre un nou significat d’El Born Centre de Cultura i Memòria
250-00428/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre un nou significat de l’espai del Fossar de les Moreres
250-00429/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la manipulació històrica de la Guerra de Successió
250-00430/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2021, sobre la renda garantida de 
ciutadania, corresponent a l’exercici del 2018
256-00012/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 24

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2021, sobre el Consorci Sanitari 
Integral, corresponent a l’exercici del 2019
256-00013/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 25

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2021, sobre la Fundació Institució 
Catalana de Recerca i Estudis Avançats, corresponent a l’exercici del 2018
256-00014/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 25

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre la purga dels 
mossos d’esquadra que investigaven els casos de corrupció separatista
252-00015/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a incentivar 
la natalitat i abordar l’hivern demogràfic
302-00076/13
Esmenes presentades 25

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de  les persones 
sense llar
302-00077/13
Esmenes presentades 27
Esmenes transaccionals presentades 29

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la joventut
302-00078/13
Esmenes presentades 29
Esmenes transaccionals presentades 32
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’assetjament que pateixen els 
nens i les famílies que reclamen llur dret que s’imparteixi com a mínim el 25% d’ho-
res lectives en castellà
302-00079/13
Esmenes presentades 34

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la recerca i la transferència de 
coneixement com a eixos clau de la societat del coneixement
302-00080/13
Esmenes presentades 35

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de  la  mediació i els 
mètodes alternatius de resolució de conflictes
302-00081/13
Esmenes presentades 36
Esmenes transaccionals presentades 37

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut i l’atenció primària
302-00082/13
Esmenes presentades 38
Esmenes transaccionals presentades 41

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions del Departament 
d’Igualtat i Feminismes en matèria d’antiracisme
302-00083/13
Esmenes presentades 42
Esmenes transaccionals presentades 46

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les accions per a combatre les violències i agressions LGBTI-fòbiques
354-00027/13
Sol·licitud i tramitació 49

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior i de la Comissió de Salut 
amb el conseller d’Interior i el conseller de Salut sobre les mesures restrictives de 
drets, la idoneïtat d’aquestes mesures per a reduir els contagis de covid i els re-
sultats que les avalen
354-00073/13
Sol·licitud i tramitació 49

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’actuació de la Direcció General d’Administració de Seguretat davant els talls 
de circulació a l’avinguda Meridiana de Barcelona
354-00074/13
Sol·licitud i tramitació 49

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or perquè informi sobre la presumpta desaparició de correus electrònics rellevants 
per a la investigació, custodiats pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la Informació
354-00076/13
Sol·licitud i tramitació 50

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el vicepresident del 
Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre la presump-
ta desaparició de correus electrònics rellevants per a la investigació, custodiats pel 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
354-00077/13
Sol·licitud i tramitació 50

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre els relleus en la cúpula policial dels Mossos d’Esquadra i la destitució de 
l’intendent que comandava la Divisió d’Investigació Criminal
354-00078/13
Sol·licitud i tramitació 50
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els canvis en la Prefectura de Policia i en l’estructura de comandament de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
354-00079/13
Sol·licitud i tramitació 50

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els fets de l’avinguda Meridiana del 4 de gener de 2022
354-00081/13
Sol·licitud i tramitació 51

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera 
de Drets Socials sobre la situació de la dependència
354-00082/13
Sol·licitud i tramitació 51

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el vicepresident del 
Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori sobre la possible desaparició de 
correus electrònics del servidor de la Generalitat amb relació a la investigació poli-
cial sobre el presumpte fraccionament de contractes per la Institució de les Lletres 
Catalanes
354-00086/13
Sol·licitud i tramitació 51

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Inte-
rior sobre les presumptes irregularitats en la contractació del Cos de Bombers de 
la Generalitat
354-00087/13
Sol·licitud i tramitació 51

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Meritxell Ruiz, secretària general de  la Federació 
d’Escoles Cristianes de Catalunya, davant la Comissió d’Educació perquè informin 
sobre la situació d’aquests centres
356-00372/13
Acord sobre la sol·licitud 52

Sol·licitud de compareixença d’una representació de les entitats Viver de Bell-lloc, 
Afadis Baix Montseny, Fundació Acció Baix Montseny, Grupdem i Apindep Ronçana 
davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la situació de les persones 
en risc d’exclusió sociolaboral i les propostes per a millorar-ne la inclusió
356-00382/13
Sol·licitud 52

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Autisme 
davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre les darreres dades relati-
ves a l’autisme i les dificultats amb què es troben les persones autistes
356-00392/13
Sol·licitud 52

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Professorat i Personal de 
Centres Públics davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre la convocatòria 
de les oposicions per a docents previstes per al curs 2022-2023
356-00393/13
Rebuig de la sol·licitud 52

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Escrivim, associació professional 
d’escriptores i escriptors de literatura, davant la Comissió de Cultura perquè informi 
sobre les iniciatives, les voluntats i les necessitats del sector editorial
356-00395/13
Sol·licitud 53

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les iniciatives, 
les voluntats i les necessitats del sector editorial
356-00396/13
Sol·licitud 53

Sol·licitud de compareixença del director general de Promoció Cultural i Bibliote-
ques davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el Pla nacional del llibre 
i la lectura
356-00408/13
Sol·licitud 53
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Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les actuacions dels Mossos d’Esquadra per a llui-
tar contra les activitats als narcopisos durant el 2021 i les mesures previstes per a 
afrontar aquest problema
356-00422/13
Sol·licitud 53

Sol·licitud de compareixença del responsable de la Comissaria General d’Investiga-
ció Criminal davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions dels 
Mossos d’Esquadra per a lluitar contra les activitats als narcopisos durant el 2021 
i les mesures previstes per a afrontar aquest problema
356-00423/13
Sol·licitud 54

Sol·licitud de compareixença del president de la Unió d’Associacions de Veïns del 
Poble Sec davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació del barri del 
Poble Sec, de Barcelona, arran de l’ocupació de finques i els narcopisos
356-00424/13
Sol·licitud 54

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre el seu malestar amb el con-
tingut de l’episodi 3 del programa Bricoheroes
356-00431/13
Sol·licitud 54

Sol·licitud de compareixença de Pere Ferrer Sastre, director general de la Policia, 
davant la Comissió d’Interior perquè expliqui els relleus en la cúpula policial dels 
Mossos d’Esquadra i la destitució de l’intendent que comandava la Divisió d’Inves-
tigació Criminal
356-00432/13
Sol·licitud 54

Sol·licitud de compareixença de l’administradora de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les subvencions que 
atorga l’Oficina a entitats culturals separatistes
356-00433/13
Sol·licitud 55

Sol·licitud de compareixença de Pere Ferrer Sastre, director general de la Policia, da-
vant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els canvis en la Prefectura de Policia 
i en l’estructura de comandament de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
356-00434/13
Sol·licitud 55

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Unificada No Tri-
buts AMB davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre 
les seves reivindicacions amb relació al tribut de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
356-00435/13
Sol·licitud 55

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Afers Socials i Famílies davant la Co-
missió de Drets Socials perquè informi sobre la situació de la dependència
356-00436/13
Sol·licitud 55

Sol·licitud de compareixença de José Manuel Ramírez Navarro, president de l’As-
sociació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, davant la Comissió de 
Drets Socials perquè informi sobre les dades de la dependència
356-00439/13
Sol·licitud 56

Sol·licitud de compareixença de Jaume Roures i Llop, president del Grup Mediapro, 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de  la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre les relacions contractuals de la productora Me-
diapro amb TV3
356-00441/13
Sol·licitud 56
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Sol·licitud de compareixença del director general d’Infraestructures de Mobilitat da-
vant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre els objectius 
de la seva direcció general
356-00444/13
Sol·licitud 56

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament d’Interior davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre la contractació del manteniment dels ve-
hicles del Cos de Bombers de la Generalitat
356-00447/13
Sol·licitud 56

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre 
la construcció d’un polígon industrial a Gallecs
356-00448/13
Sol·licitud 57

Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach i Boladeras, presidenta en funcions 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi so-
bre les informacions publicades segons les quals l’administrador de la productora 
Triacom va finançar les despeses del despatx privat d’un exdirigent polític
356-00449/13
Sol·licitud 57

Sol·licitud de compareixença de Brauli Duart i Llinares, expresident de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les informacions 
publicades segons les quals l’administrador de la productora Triacom va finançar 
les despeses del despatx privat d’un exdirigent polític
356-00450/13
Sol·licitud 57

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els 
canvis a la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra
355-00046/13
Substanciació 58

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

Compareixença d’una representació de la Plataforma Cuidem Gallecs, Salvem Palau 
davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre el seu posi-
cionament amb relació a la construcció d’un polígon industrial a Gallecs
357-00214/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 58

Compareixença d’una representació de la Plataforma No a la Variant de Vilafant da-
vant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre la construcció 
d’una variant a Vilafant
357-00215/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 58

Compareixença de Meritxell Ruiz, secretària general de la Federació d’Escoles Cris-
tianes de Catalunya, davant la Comissió d’Educació per a informar sobre la situació 
d’aquests centres
357-00216/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 58
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu als trasllats 
de residus i pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 1257/2013 
i 2020/1056
295-00049/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació, d’acord amb 
l’article 204 del Reglament, ha conegut la proposta.
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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 pel qual s’estableixen mesures organitzatives 
en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
200-00005/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP PSC-Units; GP JxCat; GP ERC; GP CUP-NCG; GP ECP (reg. 29514; 
29666; 29671; 29894; 29907).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.01.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP PSC-Units; GP ERC (reg. 29960; 29982; 30059).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 28.01.2022; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores 
i els treballadors del sector públic
202-00002/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP PSC-Units; GP ECP (reg. 29515; 29852).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 28.01.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP PSC-Units (reg. 29961; 29981).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 31.01.2022; 10:30 h.
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Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris 
i viles
202-00019/13

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 19 de 
gener de 2022, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre la Pro-
posició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (tram. 202-
00019/13) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 120.1 i concordants del 
Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Jordi Terrades Santacreu

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
Ferran Estruch i Torrents

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Cristina Casol Segués

Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Andrés Bello Sanz

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Maria Dolors Sabater i Puig

Grup Parlamentari d’En Comú Podem
Marc Parés Franzi

Grup Parlamentari de Ciutadans
Joan García González 

Grup Mixt
Eva Parera i Escrichs 

Palau del Parlament, 19 de gener de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells

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

3.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes

Procediment per a elegir set síndics de la Sindicatura de Comptes
282-00001/11

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat (reg. 28672).
D’acord amb l’article 107 del Reglament, se n’acorda la tramitació pel procediment 
d’urgència i la reducció a la meitat dels terminis fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 18.01.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATS

Termini: 8 dies hàbils.
Finiment del termini: 31.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.01.2022.
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3.10.18. Designacions de membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Procediment per a elegir cinc membres del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya
285-00001/11

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat (reg. 28672).
D’acord amb l’article 107 del Reglament, se n’acorda la tramitació pel procediment 
d’urgència i la reducció a la meitat dels terminis fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 18.01.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATS

Termini: 8 dies hàbils.
Finiment del termini: 31.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.01.2022.

Procediment per a elegir el president o presidenta del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya
285-00001/12

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat (reg. 28672).
D’acord amb l’article 107 del Reglament, se n’acorda la tramitació pel procediment 
d’urgència i la reducció a la meitat dels terminis fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 18.01.2022.

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir dos membres de la Comissió de Control 
de les Consultes Populars no Referendàries
284-00006/12

PROPOSTES DE CANDIDATS

Reg. 26631, 28637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.01.2022 i 

25.01.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 26631)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, president del Crup Parlamentari de Ciutadans, comu-

nica que la persona designada per part del Crup Parlamentari de Ciutadans per a 
formar part de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries 
durant aquesta legislatura és la senyora Elia Marzal Yetano.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2021
Carlos Carrizosa Torres, president GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU 

CICLE PER GUANYAR (REG. 28637)

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 
179.1 del Reglament del Parlament, proposa Maria Sirvent Escrig com a membre de 
la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries durant l’actual 
legislatura.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG

Procediment per a designar el director o directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades
284-00027/11

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat (reg. 28672).
D’acord amb l’article 107 del Reglament, se n’acorda la tramitació pel procediment 
d’urgència i la reducció a la meitat dels terminis fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 18.01.2022.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATS

Termini: 8 dies hàbils.
Finiment del termini: 31.01.2022; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.01.2022.

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’adquisició de vehicles per als agents 
de trànsit del Cos de Mossos d’Esquadra
250-00386/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29523 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 24.01.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 29523)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió i addició del punt 1 

1. Adquirir, en un termini màxim de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta re-
solució, d’acord amb les disponibilitat pressupostària, noves motocicletes per a po-
sar-Ies a disposició dels agents de trànsit del Cos de Mossos d’Esquadra.
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Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió

2. Signar, en un termini màxim de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta reso-
lució, nous contractes de rentin de vehicles per a posar-los a disposició dels agents 
de trànsit del Cos de Mossos d’Esquadra.

Proposta de resolució sobre el garantiment dels equips adequats 
per als membres de les àrees regionals de recursos operatius dels 
Mossos d’Esquadra
250-00387/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29524 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 24.01.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 29524)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
D’addició del punt únic

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir, en el marc de la implemen-
tació de la nova uniformitat i d’acord amb el calendari que s’estableixi per al lliu-
rament de la uniformitat, l’equipament adequat als membres de les Àrees Regionals 
de Recursos Operatius (ARRO), per tal que puguin desenvolupar amb comoditat i 
eficiència les tasques que els han estat encomanades.

Proposta de resolució sobre el garantiment dels equips adequats 
per als efectius de les unitats regionals de medi ambient
250-00388/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29525 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 24.01.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 29525)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
D’addició del punt 1

1. En el marc de la implementació de la nova uniformitat, i d’acord amb el calen-
dari que s’estableixi per al lliurament de la uniformitat, garantir l’equipament adequat 
als membres de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) per tal que puguin 
desenvolupar amb comoditat i eficiència les tasques que els han estat encomanades.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
De supressió i addició del punt 2

2. Iniciar els tràmits En el marc de la licitació de vehicles de la direcció general 
de la Policia per a posada posar a disposició de les unitats que ho requereixin als 
agents que formen part de la URMA vehicles per garantir el correcte desenvolupa-
ment de les seves funcions.
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Proposta de resolució sobre la detecció de manipulacions 
als tacògrafs dels camions
250-00389/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29526 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 24.01.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 29526)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió i addició del punt 1

1. Presentar Avaluar, en un termini màxim de dos mesos des de l’aprovació 
d’aquesta resolució, en coordinació amb el Servei Català de Trànsit i amb la resta 
de departaments competents en matèria de mobilitat i transport, si és possible deter-
minar en un l’estudi de sinistralitat durant el període 2016 a 2021 a les carreteres on 
es van detectar l’impacte de les manipulacions de tacògrafs l’any 2016.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (2)
D’addició del punt 2

2. Garantir, en el marc de la disponibilitat pressupostària, la maquinària neces-
sària al Cos de Mossos d’Esquadra per a detectar la manipulació als tacògrafs dels 
camions que circulen per carreteres catalanes.

Proposta de resolució sobre la redacció d’un pla d’inversions per 
a la carretera C-59 entre Sant Feliu de Codines i la carretera C-25
250-00393/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29220 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 25.01.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 29220)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt únic

Impulsar la licitació de les obres relatives a l’arranjament i millora de la C-59 
entre Sant Feliu de Codines i Moià així com impulsar la redacció del projecte cons-
tructiu per al condicionament de la carretera C-59 entre Moià i la carretera C-25 
(eix transversal).
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Proposta de resolució sobre les millores a la carretera C-59 
entre Sant Feliu de Codines i Mollet del Vallès
250-00394/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29221 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 25.01.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 29221)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 1

Fer millores puntals de seguretat, senyalització i il·luminació al tram de la C-59 
entre Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
De modificació del punt 2

Impulsar la millora de l’accés des de la C-59 al barri de Can Valls a Caldes de 
Montbui, així com l’estudi de la modificació de l’accés sud del municipi i l’accés al 
barri de Torre Negrell.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (3)
De modificació del punt 3

Continuar desenvolupant les actuacions en la xarxa d’infraestructures de trans-
port públic incloses en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), aprovat mit-
jançant Resolució de 12 de febrer de 2021 on es proposa un corredor BRCAT que 
doni prioritat i millori l’eficiència del transport públic així com la construcció d’un 
vial segregat per a vehicles no motoritzats entre Caldes de Montbui i Mollet del Va-
llès, prioritzant en una primera fase el tram entre Palau-solità i Plegamans i Caldes 
de Montbui.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (4)
De modificació del punt 4

Continuar la redacció del nou estudi informatiu de la variant entre les carreteres 
C-1415a, la C-1413a i la B-142 al terme municipal de Sentmenat.

Proposta de resolució sobre l’Ajut Oficial al Desenvolupament
250-00396/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29518 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAETC, 25.01.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 29518)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 2

En relació al primer punt, fer-ho preferentment mitjançant les aportacions a 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, però tenint en compte que 
la política de cooperació és una política transversal de tot el Govern i que, per tant, 
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l’increment de les aportacions dels Departaments del Govern que gestionen recur-
sos d’Ajut Oficial al Desenvolupament és imprescindible per a l’assoliment de la fita 
del 0,7% el 2030.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (2)
D’addició del punt 3

Dedicar el 50% d’aquest Ajut Oficial al Desenvolupament a la modalitat bilate-
ral a iniciativa d’altres actors no institucionals, d’acord amb el que estableix el Pla 
director de Cooperació al Desenvolupament 2019-2022.

Proposta de resolució sobre l’increment de mossos d’esquadra 
a l’àrea bàsica policial de Valls
250-00397/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29527 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 24.01.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DEJUNTS PER CATALUNYA (REG. 29527)

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió i addició del punt únic 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incrementar, de forma urgent, conti-
nuar treballant treballar per millorar la percepció de la seguretat ciutadana al muni-
cipi i enfortir el nombre d’efectius de Mossos d’Esquadra a l’Àrea Bàsica Policial de 
Valls, aprofitant la incorporació de nous membres del Cos de Mossos d’Esquadra.

Proposta de resolució sobre el pla de millora urbana i el projecte 
de reparcel·lació de la unitat d’actuació 12.1 de Pineda de Mar i el 
projecte de reparcel·lació econòmica del polígon d’actuació 5 de 
Calella
250-00400/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28100 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPDT, 25.01.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 28100)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana (1)
De modificació del punt 3

Fer complir, en l’àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya, la 
regulació en matèria de serveis bàsics de la urbanització: aigua i llum.
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Proposta de resolució sobre el concert de places de centre de dia 
a Sant Pere de Ribes
250-00409/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 29170; 29281; 29319).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.02.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 29962; 29983).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 02.02.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Observatori de la Igualtat de Gènere
250-00410/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 29171; 29282; 29320).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.02.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 29963; 29984).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 02.02.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació de vehicles assignats a l’àrea 
bàsica policial de Badalona
250-00411/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 29172; 29283; 29321).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.02.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 29964; 29985).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 02.02.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’augment del nombre d’especialistes 
d’audició i llenguatge als centres educatius
250-00412/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 29173; 29284; 29322).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.02.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 29965; 29986).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 02.02.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reforçament del consens sobre 
el model lingüístic del sistema educatiu per a millorar l’aprenentatge 
i ús de les llengües en un context plurilingüe
250-00413/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 29174; 29285; 29323).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.02.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 29966; 29987).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 02.02.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el parc de bombers voluntaris de Batea
250-00414/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 29175; 29286; 29324).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.02.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 29967; 29988).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 02.02.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar el tancament 
de l’empresa Biometagas La Galera
250-00415/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 29177; 29287; 29325).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.02.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 29968; 29989).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 02.02.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’habilitació d’un centre d’acollida 
d’immigrants a Lleida
250-00416/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 29176; 29288).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.02.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 29969; 29990).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 02.02.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la memòria democràtica i les migracions 
interiors del segle XX
250-00417/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 29178; 29289; 29326).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.02.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 29970; 29991).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 02.02.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’eix viari de les carreteres C-53 i C-26 
amb connexió a l’autovia A-14
250-00418/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 29179; 29290; 29327).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.02.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 29971; 29992).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 02.02.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’estació de Motors 
de la línia 10 del metro
250-00419/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 29180; 29291; 29328).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.02.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 29972; 29993).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 02.02.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució de rebuig de la designació com a terroristes 
d’organitzacions no governamentals que duen a terme llur tasca a 
Palestina
250-00420/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 29181; 29292; 29329).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.02.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 29973; 29994).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 02.02.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió 
dels municipis del Baix Llobregat amb la Universitat Autònoma 
de Barcelona
250-00421/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 29182; 29293; 29330).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.02.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 29974; 29995).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 02.02.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte constructiu d’implantació 
d’un carril bus d’entrada a Barcelona a la carretera C-31 des de 
Badalona
250-00422/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 29183; 29294; 29331).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.02.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 29975; 29996).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 02.02.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació de la caça
250-00423/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 29184; 29295).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.02.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 29976; 29997).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 02.02.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el tancament de la planta de l’empresa 
Mahle de Vilanova i la Geltrú
250-00424/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 29185; 29296).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 01.02.2022; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 29977; 29998).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 02.02.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment del compromís 
de la Generalitat amb els regants de la zona d’especial protecció 
per a les aus del canal Algerri-Balaguer
250-00425/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 29610).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.02.2022 al 08.02.2022).
Finiment del termini: 09.02.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el restabliment de la bandera espanyola 
a les façanes dels ajuntaments
250-00426/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 29611).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.02.2022 al 08.02.2022).
Finiment del termini: 09.02.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació de la caserna de Talarn
250-00427/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 29612).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.02.2022 al 08.02.2022).
Finiment del termini: 09.02.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre un nou significat d’El Born Centre 
de Cultura i Memòria
250-00428/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 29613).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.02.2022 al 08.02.2022).
Finiment del termini: 09.02.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre un nou significat de l’espai del Fossar 
de les Moreres
250-00429/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 29614).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.02.2022 al 08.02.2022).
Finiment del termini: 09.02.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la manipulació històrica de la Guerra 
de Successió
250-00430/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 29615).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.02.2022 al 08.02.2022).
Finiment del termini: 09.02.2022; 10:30 h.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2021, sobre la 
renda garantida de ciutadania, corresponent a l’exercici del 2018
256-00012/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 28907).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 02.02.2022 al 04.02.2022).
Finiment del termini: 07.02.2022; 10:30 h.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2021, sobre 
el Consorci Sanitari Integral, corresponent a l’exercici del 2019
256-00013/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 28908).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 02.02.2022 al 04.02.2022).
Finiment del termini: 07.02.2022; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2021, sobre 
la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, 
corresponent a l’exercici del 2018
256-00014/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 28909).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 02.02.2022 al 04.02.2022).
Finiment del termini: 07.02.2022; 10:30 h.

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació 
sobre la purga dels mossos d’esquadra que investigaven els casos 
de corrupció separatista
252-00015/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 29681).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 03.02.2022 al 08.02.2022).
Finiment del termini: 09.02.2022; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
per a incentivar la natalitat i abordar l’hivern demogràfic
302-00076/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 29821)

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Anna Grau Arias, diputada del Grup Par- 

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Regla-
mento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a 
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la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per a incentivar la natalitat i abordar 
l’hivern demogràfic (tram. 302-00076/13).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificación y supresión en el punto 1

1. Modificar la deducción fiscal por nacimiento en el tramo autonómico del IRPF 
en Cataluña implementando una deducción de 800 euros/año por cada niño nacido o 
adopción durante los primeros 5 años. Si se trata de un segundo nacimiento o adop-
ción, la cantidad ascenderá a 1.000 euros/año, y si se trata de terceros o sucesivos, la 
cantidad se establece en 1.200 por hijo se ampliará progresivamente.

Enmienda 2
GP de Ciutadans
De supresión de parte del punto 2

2. Introducir deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF por el uso de 
servicios en la infancia. Implementar una deducción fiscal por gastos de educación 
y sanidad para niños entre las edades de 0 a 10 años. La deducción para los benefi-
ciarios será del 18% de estos gastos, estableciendo un límite de 3.000 euros anuales.

Enmienda 3
GP de Ciutadans
De supresión de parte del punto 3

3. Ampliar y potenciar la asignación económica por nacimiento establecida en 
Cataluña. Se cambiarán los criterios de asignación que tienen en cuenta los ingresos 
de la familia, aumentando la importancia del número de hijos en el cálculo de las 
asignaciones económicas. Se dará prioridad en la asignación de estas ayudas a los 
ciudadanos españoles.

Enmienda 4
GP de Ciutadans
De supresión de parte del punto 4

4. Incluir una prestación universal por hijo de 100 euros/mes hasta los 18 años, 
exclusiva para ciudadanos españoles.

Enmienda 5
GP de Ciutadans
De supresión de parte del punto 7

7. Asegurar la gratuidad de la educación infantil mediante un sistema de cheque 
escolar de 0 a 3 años con el objetivo de aliviar la carga de costes en parejas jóvenes 
con descendientes. El Gobierno de la Generalidad, se compromete a lograr el objeti-
vo de 100% de gratuidad en la educación infantil de 0 a 3 años con una fecha límite 
de 1 de enero de 2023.

Palacio del Parlamento, 24 de enero de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
de les persones sense llar
302-00077/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29793; 29812; 29831; 29832 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

25.01.2022

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 29793)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Jessica González Herrera, diputada del Grup Par-

lamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la situació de les persones sense llar (tram. 302-
00077/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
D’addició d’un nou punt

4.bis. La vulneració del dret a l’empadronament que pateixen les persones sense 
llar, que no poden acreditar un domicili fix, a determinats municipis de Catalunya 
amb les conseqüències per a l’accés a serveis i recursos que aquest fet implica.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Jessica González Herrera, diputada, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 29812)

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

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
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 si-
tuació de les persones sense llar (tram. 302-00077/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 2

La necessitat de millorar la situació de les persones sense sostre a les polítiques 
públiques i als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 4

La necessitat de planificar i desplegar polítiques públiques per fer front al sen-
sellarisme, especialment la situació de les persones sense sostre, segons la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, la Llei 12/2007, del 11 d’octu-
bre, de serveis socials, i la Llei 3/2018, del 23 d’octubre, de modificació de la llei 
14/2017, de la Renda Garantida de Ciutadania.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou punt 13

Impulsar i garantir l’efectivitat de la nova proposició de Llei de mesures transi-
tòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme, adaptant el Marc d’Acció 
per a l’abordatge del sensellarisme a la nova llei.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 29831)

A la Mesa del Parlament
Joan Garriga Doménech, portaveu, Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt, 

Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, d’acord 
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
de les persones sense llar (tram. 302-00077/13).

Esmena 1
GP de VOX en Cataluña
D’addició

6. Activar de forma immediata l’article 7.3 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de 
la renda garantida de ciutadania per permetre, amb un informe de Serveis Socials, 
que les persones sense sostre puguin beneficiar-se d’aquesta prestació. S’han d’exe-
cutar les modificacions legals pertinents per donar prioritat d’accés a aquesta pres-
tació a ciutadans nacionals sobre estrangers.

Esmena 2
GP de VOX en Cataluña
D’addició

7. Fer urgentment les modificacions necessàries per a garantir que les famílies 
amb menors a càrrec en situació de pobresa severa tinguin accés a la renda garanti-
da de ciutadania i a les prestacions associades que els permetin cobrir les necessitats 
essencials i assegurar una correcta coordinació amb els serveis socials per a detec-
tar i acompanyar totes les famílies que necessiten aquesta prestació i no saben com 
accedir-hi. Dins el marc d’aquestes prestacions socials es donarà prioritat d’accés 
als ciutadans i les famílies nacionals sobre els ciutadans i les unitats familiars amb 
règim de ciutadania estrangera.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 29832)

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

Isabel Lázaro Pina, diputada del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuer-
do 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 la 
situació de les persones sense llar (tram. 302-00077/13).



BOPC 217
28 de gener de 2022

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 29 

Enmienda 1
GP de VOX en Cataluña
De supresión

8. Posar en marxa, en el termini de tres mesos, un pla de xoc amb una dotació 
pressupostària específica per donar solucions a les persones sense sostre que sobre-
viuen als carrers de Catalunya o en infrahabitatges, amb una atenció especial a les 
més joves i a les dones que s’han vist especialment perjudicades per la crisi econò-
mica i social derivada de la Covid-19.

Palacio del Parlamento, 24 de enero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Isabel Lázaro Pina, diputada, GP VOX

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 30211 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.01.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA (REG. 30211)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la situació de les persones sense llar (tram. 302-
00077/13).

Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 2

2. La necessitat que la situació de les persones sense sostre es visibilitzi a les po-
lítiques públiques i als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
de la joventut
302-00078/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29823; 29863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 29823)

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Joan Gar-

cía González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes 
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enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la 
joventut (tram. 302-00078/13).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición en el apartado 3.2 del punto 3

3.2. Fer del programa de Garantia Juvenil una eina útil per aconseguir una in-
serció dels i les joves estable al mercat laboral, proporcionant llocs de treball, pràc-
tiques o formació que resultin de valor per al futur laboral dels i les joves, i obrint 
oportunitats cap a l’atracció d’emprenedoria innovadora que puguin esdevenir una 
opció laboral. Prioritzar el treball en les primeres etapes de transició dels 16 a 24 
anys i, en especial, a qui no ha acabat amb l’acreditació dels nivells bàsics de for-
mació. Publicar les dades del nombre de joves que han participat al programa de 
Garantia Juvenil i han aconseguit una inserció al mercat laboral.

Enmienda 2
GP de Ciutadans
De adición en el punto 5

5. Crear parcs d’habitatges públics amb un 25% reservat per als i les joves dels 
municipis, siguin de lloguer o compra. Presentar en seu parlamentària en el termini 
de tres mesos un pla de creació d’habitatges públics de nova construcció amb indi-
cació del nombre de nous habitatges previst per al 2023 i 2024.

Enmienda 3
GP de Ciutadans
De adición en el punto 8 

8. Garantir l’assistència urgent, social i psicològica, per combatre la greu situa-
ció dels menors immigrants no acompanyats en situació administrativa irregular 
que estan arribant a Catalunya en un greu risc d’exclusió. Cal destinar més recursos 
que garanteixin la immediata tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i Adolescència (DGAIA) i la veloç assignació d’un centre de protecció de menors, 
així com la necessària atenció que requereixen. Els referits recursos destinats a la 
DGAIA aniran acompanyats d’un retiment de comptes en seu parlamentària cada 
any, amb la finalitat de millorar la transparència en els processos de protecció dels 
menors en situació de desemparament.

Palacio del Parlamento, 24 de enero de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Joan García González, diputado, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 29863)

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

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
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 si-
tuació de la joventut (tram. 302-00078/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 1

1. Presentar, en el termini de sis mesos a la Comissió de Recerca i Universitats, 
una proposta de reducció de taxes universitàries i equiparació dels preus de màsters 
i graus per al proper curs universitari 2022-23.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 2

2. Promoure la Formació Professional com una via d’èxit de la formació supe-
rior, apostant per l’FP dual i estudiant vies per adaptar els preus públics perquè no 
siguin una barrera d’entrada a la formació.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 3

3. Continuar promovent polítiques d’inclusió social del jovent, especialment 
aquell que té més dificultats per a la inserció laboral i la formació professional, per 
tal de prevenir situacions d’exclusió del mercat laboral i facilitar les possibilitats 
d’emancipació. En aquest sentit, s’insta el Govern a: 

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 3.1

3.1. Garantir que els programes de foment de l’ocupació han superat els models 
tradicionals centrats en actuacions amb poca possibilitat d’inserció laboral efectiva 
en el mercat de treball ordinari.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i addició del punt 3.2

3.2. Impulsar la Garantia Juvenil atès que és una eina útil per aconseguir una in-
serció dels i les joves estable al mercat laboral, proporcionant llocs de treball, pràc-
tiques o formació que resultin de valor per al futur laboral dels i les joves, i obrint 
oportunitats cap a l’atracció d’emprenedoria innovadora que puguin esdevenir una 
opció laboral. Prioritzar el treball en les primeres etapes de transició dels 16 a 24 
anys i, en especial, a qui no ha acabat amb l’acreditació dels nivells bàsics de for-
mació.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 4

4. Continuar defensant davant el govern de l’Estat l’increment dels fons del Plan 
Estatal de Vivienda destinats a Catalunya per tal de garantir que es pugui seguir dis-
tribuint correctament la dotació econòmica dels programes d’ajut al lloguer d’acord 
amb l’augment de la demanda.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 5

5. Destinar per a la primera adjudicació a joves de fins a 35 anys un mínim del 
25% dels habitatges protegits de lloguer de nova construcció que dugui a terme la 
Generalitat de Catalunya, afavorint alhora en les convocatòries de subvenció per a 
la promoció d’habitatges de lloguer assequible i social, les promocions que prevegin 
en la primera assignació una reserva d’almenys el 25% per a joves, sempre que la 
promoció no estigui reservada a altres col·lectius específics.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 6

6. Estudiar els efectes d’una possible revisió dels elements quantitatius de la de-
ducció del lloguer jove sobre l’IRPF.
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Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 7

7. Impulsar un programa de participació cultural per al públic jove que garan-
teixi: plans integrals de participació cultural, l’ampliació de l’oferta cultural per a 
joves, polítiques de preus i promocions adequades al col·lectiu.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
D’addició al punt 8

8. Garantir l’assistència urgent, social i psicològica, per combatre la greu situació 
dels menors immigrants no acompanyats en situació administrativa irregular que estan 
arribant a Catalunya en un greu risc d’exclusió. Cal destinar més recursos que garantei-
xin la immediata tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència 
(DGAIA) i la veloç assignació d’un centre de protecció de menors, així com la neces-
sària atenció que requereixen. Instar a tots els ajuntaments i òrgans supramunicipals 
de Catalunya a fer-se seu aquest posicionament i actuar-hi en conseqüència coherent-
ment.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 9

Finalitzar aquest any l’estudi de l’ampliació de la T-jove fins als 30 anys, per a 
la seva posterior execució, i continuar impulsant el funcionament progressiu de la 
T-Mobilitat durant els propers mesos fins al seu desplegament definitiu.

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i addició del punt 10

10. Intensificar, davant l’augment dels problemes d’addicció comportamentals 
dels i les joves als entorns digitals, com a conseqüència de l’afectació de la Co-
vid-19, i més concretament, en relació amb el joc i les apostes esportives, el desple-
gament del Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2023 (DAC) amb 
mesures i accions específiques. Instar els grups parlamentaris i els partits polítics 
que representen a votar en el mateix sentit a les iniciatives en altres cambres parla-
mentaries que vagin en la mateixa línia de l’esmentat en aquest punt.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 30258; 30259; 30262 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.01.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA (REG. 30258)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació de la joventut (tram. 302-00078/13).
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Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 3.1

3.1. Garantir que els programes de foment de l’ocupació superin els models tra-
dicionals centrats en actuacions amb poca possibilitat d’inserció laboral efectiva en 
el mercat de treball ordinari.

Esmena transaccional 2
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 8

8. Garantir l’assistència urgent, social i psicològica, per combatre la greu situa-
ció dels menors immigrants no acompanyats en situació administrativa irregular 
que estan arribant a Catalunya en un greu risc d’exclusió. Cal destinar més recursos 
que garanteixin la immediata tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i Adolescència (DGAIA) i la veloç assignació d’un centre de protecció de menors, 
així com la necessària atenció que requereixen. Els referits recursos destinats a la 
DCAIA aniran acompanyats d’un retiment de comptes en seu parlamentària cada 
any, amb la finalitat de millorar la transparència en els processos de protecció dels 
menors en situació de desemparament. Fer arribar aquest posicionament a les en-
titats municipalistes.

Esmena transaccional 3
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 9

9. Finalitzar aquest any l’estudi de l’ampliació de la T-jove fins als 30 anys, per 
a la implementació al 2023, i continuar impulsant el funcionament progressiu de la 
T-Mobilitat durant els propers mesos fins al seu desplegament definitiu.

Esmena transaccional 4
GP Socialistes i Units per Avançar, GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya
De modificació del punt 10

10. Intensificar, davant l’augment dels problemes d’addicció comportamentals 
dels i les Joves als entorns digitals, com a conseqüència de l’afectació de la Co-
vid-19, i més concretament, en relació amb el Joc i les apostes esportives, el desple-
gament del Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2023 (DAC) amb 
mesures i accions específiques.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 30259)

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

Avançar, Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació de la joventut (tram. 302-00078/13).

Fascicle segon
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Esmena transaccional 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Ciutadans
De modificació del punt 5

5. Crear parcs d’habitatges públics amb un 25% reservat per als i les Joves dels 
municipis, siguin de lloguer o compra. Presentar en seu parlamentària, en el termini 
de 3 mesos, el pla territorial sectorial d’habitatge amb la previsió de les noves cons-
truccions d’habitatge de protecció oficial previstos pels anys 2023 i 2024.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Ignacio Martín Blanco, GP Cs, portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS 

PER CATALUNYA (REG. 30262)

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

Avançar, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació de la joventut (tram. 302-00078/13).

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

1. Presentar, en el termini de quatre mesos a la Comissió de Recerca i Univer-
sitats, una proposta de reducció de taxes universitàries i equiparació dels preus de 
màsters i graus per al proper curs universitari 2022-23.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’assetjament 
que pateixen els nens i les famílies que reclamen llur dret que 
s’imparteixi com a mínim el 25% d’hores lectives en castellà
302-00079/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 29684)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’assetjament que pateixen els nens i les famílies 
que reclamen llur dret que s’imparteixi com a mínim el 25% d’hores lectives en cas-
tellà (tram. 302-00079/13).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió al punt 1

1. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a acatar la sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establece que al menos el 
25% de las horas lectivas impartidas por el sistema educativo de Cataluña deben ser 
en castellano, y a dar los pasos necesarios para aplicarla en todos los centros educa-
tivos en el plazo más breve posible.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació al punt 2

2. Condena cualquier intromisión de entidades o formaciones políticas en la li-
bertad de los alumnos catalanes a la hora de elegir la lengua en la que hablan con 
sus profesores, compañeros e, incluso, con sus hermanos.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la recerca 
i la transferència de coneixement com a eixos clau de la societat 
del coneixement
302-00080/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29686; 29822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 29686)

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 161.4 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la recerca i la transferència de coneixement com a eixos clau de la societat del 
coneixement (tram. 302-00080/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 

6. Insta el Govern de la Generalitat a portar a terme aquest 2022 les modifi-
cacions pressupostàries pertinents per tal de complir, tal i com estableix el Pacte 
 Nacional per la Societat del Coneixement, el compromís de destinar a la recerca 
universitària i no universitària 108M euros i 75M euros respectivament, correspo-
nent als primers tres anys.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 29822)

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la recerca 
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i la transferència de coneixement com a eixos clau de la societat del coneixement 
(tram. 302-00080/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1

1. Constata que la recerca és un àmbit en què el treball en xarxa és imprescin-
dible per aconseguir la generació de nou coneixement i la seva transferència. Per 
aquesta raó, cal estrènyer els llaços de tota mena que lliguen el sistema de recerca 
català amb els de la resta d’Espanya i d’Europa, tot defugint de localismes que es-
treteixen els horitzons.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls 
de la mediació i els mètodes alternatius de resolució de conflictes
302-00081/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29687 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 29687)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Oscar Aparicio Pedrosa, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la mediació i els mètodes alternatius 
de resolució de conflictes (tram. 302-00081/13).

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

1. Potenciar, principalment a través del Centre de Mediació de Catalunya, i con-
juntament amb les corporacions de dret públic i les administracions locals, la media-
ció i els mètodes alternatius de resolució de conflictes (ADR), mitjançant la difusió, 
la coordinació d’estratègies i l’impuls de la formació, per tal d’enfortir la Catalunya 
Mediadora i contribuir així a la cohesió social, el foment de la cultura de la pau, i la 
millora de la convivència i de la resolució pactada de conflictes en el marc de tots 
els àmbits de la vida de les persones i de les relacions socials.

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

3. Redactar, en el termini màxim de 6 mesos, el projecte de llei de prevenció, ges-
tió i resolució de conflictes, per sistematitzar la normativa existent en mediació i mè-
todes alternatius de resolució de conflictes (ADR), perquè sigui percebuda com una 
eina vàlida, propera i que generi confiança. Així mateix, impulsar les millores i els 
canvis normatius que permetin incrementar les derivacions normatives a la media-
ció o d’altres mètodes de resolució de conflictes, les referències normatives per fo-
mentar les derivacions judicials, com són el cas de les sessions informatives prèvies, 
afavorint evitar que arribin conflictes a la via judicial, així com potenciar mètodes 
de resolució alternativa de conflictes previ a la via judicial.
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació i supressió del punt 4

4. Instar el Govern espanyol que, en l’elaboració de l’avantprojecte de llei de me-
sures d’eficiència processal del servei públic de Justícia, treballi de forma coordina-
da ateses respecti les competències que Catalunya exerceix en matèria de mediació 

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Oscar Aparicio Pedrosa, diputat, GP PSC-Units

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 30225 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.01.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER 

AVANÇAR (REG. 30225)

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

nya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la mediació i els mètodes alternatius de 
resolució de conflictes (tram. 302-00081/13).

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

Potenciar, principalment a través del Centre de Mediació de Catalunya, i conjun-
tament amb les corporacions de dret públic i les administracions locals, la media-
ció i els mètodes alternatius de resolució de conflictes (ADR), mitjançant la difusió,  
la coordinació d’estratègies i l’impuls de la formació, per tal d’enfortir la Catalunya 
Mediadora i contribuir així a la cohesió social, el foment de la cultura de la pau, i la 
millora de la convivència i de la resolució pactada de conflictes en el marc de tots 
els àmbits de la vida de les persones i de les relacions socials.

Esmena transaccional 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units 
per Avançar
De modificació del punt 3

3. Redactar, en el termini màxim de 12 mesos, el projecte de llei de prevenció, 
gestió i resolució de conflictes, per sistematitzar la normativa existent en mediació 
i mètodes alternatius de resolució de conflictes (ADR), perquè sigui percebuda com 
una eina vàlida, propera i que generi confiança. Així mateix, impulsar les millorés i 
els canvis normatius que permetin incrementar les derivacions normatives a la me-
diació o d’altres mètodes de resolució de conflictes, les referències normatives per 
fomentar les derivacions judicials, com són el cas de les sessions informatives prè-
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vies, afavorint evitar que arribin conflictes a la via judicial, així com potenciar mè-
todes de resolució alternativa de conflictes previ a la via Judicial.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Ro-

mero Llano, GP PSC-Units, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut 
i l’atenció primària
302-00082/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29688; 29830; 29837 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 29688)

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 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la salut i l’atenció primària (tram. 302-00082/13).

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

1. Impulsar en el termini de 6 mesos una nova Llei de Salut Pública i modificar, 
si s’escau, la Llei de l’Agencia de Salut Publica de Catalunya del 2019, que inclo-
gui els components de la salut pública moderna: governança, informació, protecció, 
prevenció i promoció de la salut, equitat i participació, capacitat. Aquests compo-
nents han de permetre un Sistema Català de Salut Pública que permeti complir les 
funcions bàsiques de salut pública: monitorització i vigilància, prevenció i promoció 
de la salut, planejament, implementació i avaluació dels programes de salut pública, 
legislació de polítiques en salut pública, polítiques intersectorials i de SeTP, progra-
mes de capacitació en salut pública, reducció de les desigualtats socials en salut, re-
cerca en salut pública i control de qualitat de les funcions bàsiques en salut pública.

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

2. Engegar un procés d’avaluació, en el termini de dos mesos, de les mesures 
sanitàries impulsades en el marc de les diferents onades de la covid19 per ana-
litzar-ne l’impacte en la de salut pública i en les desigualtats en salut. Per a dur a 
terme aquesta avaluació es comptarà amb experts i professionals dels diferents ni-
vells assistencials, així com amb especialistes en epidemiologia i en salut pública  
i professionals de l’Atenció Primària i Comunitària.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 29830)

A la Mesa del Parlament
Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjun-

to, María Elisa García Fuster, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña, 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 salut i l’atenció primària (tram. 302-00082/13).

Esmena 1
GP de VOX en Cataluña
D’addició

4. Resoldre de manera immediata de totes les oposicions pendents de resoldre 
des de fa més d’un any. Fer fixe el personal interí i temporal en frau de llei que fa 
més de 3 anys que estan ocupant una plaça estructural. Un cop les plantilles actuals 
estiguin estabilitzades, convocar oposicions de manera periòdica, garantint que el 
desconeixement de la llengüa catalana no serà mai un obstacle per ocupar un lloc 
de treball a l’administració sanitària de Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portaveu adjunt; 

María Elisa García Fuster, portaveu adjunta, GP VOX

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 29837)

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

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 
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 sa-
lut i l’atenció primària (tram. 302-00082/13).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 1

Impulsar en el termini de 6 mesos una modificació parcial de la Llei de Salut 
Pública que inclogui els components de la salut pública moderna relatius a l’orga-
nització de les estructures de salut pública i a la prestació de serveis.

Aquests components han de permetre un Sistema Català de Salut Pública que 
permeti complir les funcions bàsiques de salut pública: monitorització i vigilàn-
cia, prevenció i promoció de la salut, planejament, implementació i avaluació dels 
programes de salut pública, legislació de polítiques en salut pública, polítiques in-
tersectorials i de SeTP, programes de capacitació en salut pública, reducció de les 
desigualtats socials en salut, recerca en salut pública i control de qualitat de les fun-
cions bàsiques en salut pública.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 2

Presentar en el període de 4 mesos, el resultat del procés d’avaluació de l’impac-
te, a través del Comitè Científic Assessor de la COVID-19, de les mesures sanitàries 
impulsades en les diferents onades de la covid19 en salut pública i desigualtats en 
salut.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 3

Instar tots els agents implicats per tal d’ampliar les places suficients de MIR i 
EIR pensant en les necessitats reals de la població i incentivant la elecció de les es-
pecialitats relacionades amb l’atenció primària i comunitària. En aquest sentit crear, 
d’una banda, un programa de pràctiques extracurriculars que permetin a l’alumnat 
del grau mantenir una relació més directa amb els professionals de l’Atenció Primà-
ria i d’altra banda, en l’àmbit de la formació sanitària especialitzada, implementar 
un pla de qualitat equitatiu per a cadascuna de les unitats docents de Catalunya i 
identificar i atorgar les eines necessàries a les unitats docents històricament menys 
triades a Catalunya.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 4

Resoldre, segons calendari i terminis establerts, totes les oposicions pendents de 
resoldre des de fa més d’un any. Resoldre, tal com estableix la normativa, l’oferta 
pública dels llocs ocupats fa més de 3 anys amb caràcter eventual. Un cop les plan-
tilles actuals estiguin estabilitzades, convocar oposicions de manera periòdica.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació i supressió del punt 5

Reprendre el pla específic de recuperació de l’activitat, en el termini de 4 me-
sos, per reduir les llistes d’espera, reobrint els serveis tancats de l’Atenció Primària, 
quiròfans i llits que han deixat d’estar operatius, posant torns de tarda on no n’hi 
hagi per, al mateix temps, maximitzar l’aprofitament tecnològic amb plantilles de 
personal suficients per dur a terme l’objectiu amb èxit. Aquest Pla s’acompanyarà 
dels recursos humans necessaris per donar-hi resposta garantint els drets laborals.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 6

Traslladar als òrgans de participació del Departament de Salut i entitats pro-
veïdores la necessitat d’endegar un debat social amb treballadores i treballadors del 
sistema sanitari així com usuàries i usuaris, sobre l’organització del sistema sanitari 
per tal de prioritzar la salut preventiva i comunitària.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació dels punts 7 i 8 en un text refós

En el marc del Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció primària i co-
munitària (PEiTAPIC) treballar conjuntament amb l’Atenció Primària i els i les es-
pecialistes per tal d’aprofundir en les mesures de coordinació dels diferents nivells 
assistencials.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus
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ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 30224 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 27.01.2022

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – UN NOU 

CICLE PER GUANYAR, GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 30224)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Par- 

lamentari d’Esquerra Republicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parla- 
mentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del  
Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presentades 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut i l’atenció primària 
(tram. 302-00082/13).

Esmena transaccional 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar,  
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació

Transacció entre l’esmena 3 dels GP d’ERC i del GP JxCat, i el punt 3 del  
GP CUP-NCG

3. Treballar amb tots els agents implicats per tal d’ampliar les places suficients 
de MIR i EIR pensant en les necessitats reals de la població i incentivant l’elecció de 
les especialitats relacionades amb l’atenció primària i comunitària. En aquest sentit, 
en l’àmbit de la formació sanitària especialitzada, implementar un pla de qualitat 
equitatiu per a cadascuna de les unitats docents de Catalunya i identificar i atorgar 
les eines necessàries a les unitats docents històricament menys triades a Catalunya.

Esmena transaccional 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar,  
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació

Transacció entre l’esmena 4 dels GP d’ERC i del GP JxCat, el punt 4 del  
GP CUP-NCG

4. Resoldre, segons calendari i terminis establerts, totes les oposicions pendents 
des de fa més d’un any. Resoldre, tal com estableix la normativa, en especial les di-
verses sentències del TJUE, l’oferta pública dels llocs ocupats fa més de 3 anys amb 
caràcter eventual. Un cop les plantilles actuals estiguin estabilitzades, convocar 
oposicions de manera periòdica.

Esmena transaccional 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació

Transacció entre l’esmena 6 dels GP d’ERC i del GP JxCat, el punt 6 del  
GP CUP-NCG

6. Impulsar, en el termini de 6 mesos, un debat social amb treballadores i treba-
lladors del sistema sanitari així com usuàries i usuaris, sobre l’organització del sis-
tema sanitari per tal de prioritzar la salut preventiva i comunitària. Per a dur a terme 
aquest debat es treballarà amb els òrgans de participació del Departament de Salut.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica  

Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions 
del Departament d’Igualtat i Feminismes en matèria d’antiracisme
302-00083/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29689; 29790; 29792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.01.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 29689)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions del Departament d’Igualtat i Femi-
nismes en matèria d’antiracisme (tram. 302-00083/13).

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

1. Incorporar una perspectiva interseccional contra el racisme i la xenofòbia en 
el desenvolupament de les seves actuacions

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

5. Desenvolupar al llarg d’aquesta legislatura polítiques i campanyes de sensibi-
lització contra el racisme i la xenofòbia.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6

6. Elaborar el Pla contra el racisme, la xenofòbia, l’antigitanisme, la islamofòbia, 
l’afrofòbia, la sinofòbia i qualsevol altre forma d’intolerància i discriminació ètni-
co-racial durant aquest 2022 que inclogui mesures per prevenir, detectar i eliminar 
possibles situacions i casos de racisme institucional.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 7.a

7.a. El finançament per dur a terme les tasques de prevenció del racisme i la xe-
nofòbia mitjançant el personal que treballa en matèria d’interculturalitat, acollida  
i polítiques migratòries.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 7.b

7.b. L’estratègia de sensibilització i formació enfocada amb l’objectiu de donar 
eines per a fer front als rumors i les notícies falses que sovint catalitzen actituds ra-
cistes i xenòfobes.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 7.c

7.c. Accions formatives de sensibilització a tot el personal de l’administració pú-
blica, a la ciutadania i al teixit associatiu per a la prevenció i denúncia del racisme 
i la xenofòbia, així com per garantir l’acompanyament digne a les víctimes de de-
lictes d’odi.
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Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 8.b

8.b. El finançament de serveis d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria 
i d’acompanyament a incidents racistes, xenòfobs i relacionats amb delictes d’odi.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU 

CICLE PER GUANYAR (REG. 29790)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Basha Changue Canalejo, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
actuacions del Departament d’Igualtat i Feminismes en matèria d’antiracisme (tram. 
302-00083/13).

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

1. L’impuls i aprovació de la Llei contra el racisme en totes les seves formes i ex-
pressions abans no finalitzi la legislatura actual.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió del punt 2

2. La reforma del reglament del Parlament i del Codi Conducta dels diputats i 
diputades per a blindar la cambra davant comportaments masclistes, racistes, homò-
fobs i feixistes; tal com es va aprovar en el punt 29 de Resolució 120/XIV del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió del punt 2

2. Col·laborar amb la Comissió d’Estudi del Racisme Institucional i Estructural 
creada pel Parlament de Catalunya, i valorar l’elaboració i implementació d’accions 
o mesures necessàries extretes de les conclusions de l’informe final que elabori la 
comissió.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació del punt 3.b

3. Desplegar de forma progressiva la Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no discri-
minació. I prioritzar durant el primer trimestre del 2022: 

[...]
b. La posada en marxa del formulari de denúncia on-line per la ciutadania la 

població.

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

4. Dissenyar una macroenquesta sobre discriminacions i delictes d’odi durant 
aquest 2022 adreçada a la població potencialment agressora i amb l’objectiu de de-
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terminar quines son les principals causes i motivacions del racisme social exercit 
sobre la població racialitzada.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació del punt 6

6. Elaborar el Pla contra el racisme, la xenofòbia, antigitanisme, islamofòbia i 
qualsevol altre forma de discriminació ètnico-racial un cop aprovada la Llei contra 
el racisme, que inclogui mesures per prevenir, detectar i eliminar reparar possibles 
situacions i casos de racisme institucional.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 7.a

7. Col·laborar amb els ens locals en: 
a. El finançament per a la prevenció del racisme institucional mitjançant forma-

ció per a el personal que treballa en matèria de polítiques migratòries i d’acollida.

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació i addició al punt 7.c

7. Col·laborar amb els ens locals en: 
[...]
c. Accions formatives al personal de l’administració pública i a la ciutadania po-

blació per a la prevenció, la denúncia i l’acompanyament a les víctimes de delictes 
d’odi per motivació racista.

Esmena 9
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 7.d

7. Col·laborar amb els ens locals en: 
[...]
d. Vetllar per la garantia de l’empadronament de les persones sense domicili fix 

i de les persones migrades afectades per la llei d’estrangeria i en compliment de la 
Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Esta-
dística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es 
dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació i addició al punt 8.a

8. Col·laborar amb les entitats en: 
a. El finançament Garantir la dotació pressupostària adequada i suficient per 

cobrir i sustentar la seva activitat en l’àmbit d’accions formatives per a la prevenció 
i l’acompanyament a les víctimes de delictes d’odi per motivació racista.

Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació i addició del punt 8.b

8. Col·laborar amb les entitats en: 
[...]
b. El finançament Garantir la dotació pressupostària adequada i suficient per 

cobrir i sustentar la seva activitat en l’àmbit de serveis existents d’assessorament 
jurídic en matèria d’estrangeria i d’acompanyament a incidents racistes i delictes 
d’odi per motivació racista.
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Esmena 12
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació i addició al punt 8.c

8. Col·laborar amb les entitats en: 
[...]
c. El finançament Garantir la dotació pressupostària adequada i suficient per 

cobrir i sustentar la consolidació i creació de projectes de prevenció del racisme i la 
xenofòbia a través d’una línia específica de la Convocatòria Ordinària de Subvencions 
per a entitats que inclogui suport tècnic necessari per a la tramitació i justificació de 
les esmentades subvencions. El sistema actual de subvencions és alarmantment dis-
criminatori i racista en no tenir en compte les necessitats específiques de les entitats 
antiracistes - majoritàriament formades per persones migrades - en la seva relació 
amb l’administració.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Basha Changue Canalejo, diputada, GP 

CUP-NCG

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 29792)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Jessica González Herrera, diputada del Grup Parla-

mentari 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·la-
ció al Govern sobre les actuacions del Departament d’Igualtat i Feminismes en matè-
ria d’antiracisme (tram. 302-00083/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
De supressió del punt 2

2. Col·laborar amb la Comissió d’Estudi del Racisme Institucional i Estructural 
creada pel Parlament de Catalunya, i valorar l’elaboració i implementació d’accions 
o mesures necessàries extretes de les conclusions de l’informe final que elabori la 
comissió.

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
D’addició al punt 5

5. Desenvolupar al llarg d’aquesta legislatura polítiques i campanyes de sensibi-
lització antiracista incloent un pla formatiu per a la totalitat del personal de la Ge-
neralitat de Catalunya en aquesta matèria.

Esmena 3
GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 7.a

7.a. Garantir-los el finançament per a la prevenció del racisme mitjançant el per-
sonal que treballa en matèria de polítiques migratòries i d’acollida.
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Esmena 4
GP d’En Comú Podem
De modificació i supressió del punt 7.b

7.b. Dotar-los dels recursos necessaris per tal de portar a terme l’estratègia de 
sensibilització i formació enfocada amb l’objectiu de donar eines per a fer front als 
rumors i les notícies falses que sovint catalitzen actituds racistes.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Jessica González Herrera, diputada, GP ECP

ESMENES TRANSACCIONALS PRESENTADES

Reg. 30236; 30257; 30260; 30261 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

27.01.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

D’EN COMÚ PODEM (REG. 30236)

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

cana, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les actuacions del Departament d’Igualtat i Feminismes en 
matèria d’antiracisme (tram. 302-00083/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 5

Desenvolupar al llarg d’aquesta legislatura polítiques i campanyes de sensibilit-
zació antiracista incloent un pla formatiu per al personal de la Generalitat de Cata-
lunya en aquesta matèria.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; David Cid Colomer, GP ECP, portaveus

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 30257)

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

na, Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la transacció següent a les esmenes presentades a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les actuacions del Departament d’Igualtat i Femi-
nismes en matèria d’antiracisme (tram. 302-00083/13).

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

1. Incorporar una perspectiva interseccional contra el racisme amb totes les se-
ves formes i expressions, incloent la xenofòbia en el desenvolupament de les seves 
actuacions.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units, portaveus
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GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR, 

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM, GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 30260)

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

Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parla-
mentari d’En Comú Podem, Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.5 del Re-
glament del Parlament, presenten la transacció següent a les esmenes presentades a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions del Departa-
ment d’Igualtat i Feminismes en matèria d’antiracisme (tram. 302-00083/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar, GP d’En Comú Podem, GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 7.a

7.a. Reforçar el finançament per a la prevenció de la xenofòbia, del racisme ins-
titucional i social mitjançant el finançament i el desenvolupament de polítiques i la 
contractació i formació del personal que treballa en la matèria de polítiques migra-
tòries i d’acollida i no discriminació.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David 

Cid Colomer, GP ECP; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units, portaveus

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP PARLAMENTARI DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR 

(REG. 30261)

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

na, Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.5 del Reglament del Parlament, presenten la transacció següent a les 
esmenes presentades a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
actuacions del Departament d’Igualtat i Feminismes en matèria d’antiracisme (tram. 
302-00083/13).

Esmena transaccional 1
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar, GP de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació del punt 7.c

7.c. Accions formatives de sensibilització adreçades a tot el personal de l’admi-
nistració pública, al teixit associatiu i a tota la població per a la prevenció i denún-
cia del racisme i la xenofòbia, així com per garantir l’acompanyament digne a les 
víctimes de delictes d’odi per motivació racista.
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Esmena transaccional 2
GP d’Esquerra Republicana, GP Socialistes i Units per Avançar, GP de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De modificació del punt 8.b

8.b. Garantir la dotació pressupostària adequada i suficient per cobrir i susten-
tar la seva activitat en l’àmbit dels serveis existents d’assessorament jurídic en matè-
ria d’estrangeria i acompanyament a incidents racistes, xenòfobs i delictes d’odi per 
motivació racista.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Eulàlia 

Reguant i Cura, GP CUP-NCG
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les accions per a combatre les violències 
i agressions LGBTI-fòbiques
354-00027/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP ERC, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 
29278).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 24.01.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior i de la 
Comissió de Salut amb el conseller d’Interior i el conseller de Salut 
sobre les mesures restrictives de drets, la idoneïtat d’aquestes 
mesures per a reduir els contagis de covid i els resultats que les 
avalen
354-00073/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Xavier Pellicer Pareja, juntament amb un altre diputat 
del GP CUP-NCG (reg. 26889).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 24.01.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre l’actuació de la Direcció General 
d’Administració de Seguretat davant els talls de circulació a 
l’avinguda Meridiana de Barcelona
354-00074/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ramon Espadaler Parcerisas, del GP PSC-Units (reg. 
27052).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 24.01.2022.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior perquè informi sobre la presumpta desaparició 
de correus electrònics rellevants per a la investigació, custodiats 
pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
354-00076/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb un altre 
diputat del GP PSC-Units (reg. 27268).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 24.01.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i 
Territori perquè informi sobre la presumpta desaparició de correus 
electrònics rellevants per a la investigació, custodiats pel Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
354-00077/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ramon Espadaler Parcerisas, juntament amb un altre 
diputat del GP PSC-Units (reg. 27268).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 24.01.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els relleus en la cúpula policial dels Mossos 
d’Esquadra i la destitució de l’intendent que comandava la Divisió 
d’Investigació Criminal
354-00078/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 27497).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 24.01.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els canvis en la Prefectura de Policia i en 
l’estructura de comandament de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra
354-00079/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt (reg. 27599).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 24.01.2022.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre els fets de l’avinguda Meridiana del 4 
de gener de 2022
354-00081/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Ignacio Martín Blanco, juntament amb un altre dipu-
tat del GP Cs (reg. 28266).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 24.01.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials 
amb la consellera de Drets Socials sobre la situació de la 
dependència
354-00082/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP PSC-Units (reg. 28354).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Drets Socials, 17.01.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori 
sobre la possible desaparició de correus electrònics del servidor 
de la Generalitat amb relació a la investigació policial sobre el 
presumpte fraccionament de contractes per la Institució de les 
Lletres Catalanes
354-00086/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 28944).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 24.01.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre les presumptes irregularitats en la 
contractació del Cos de Bombers de la Generalitat
354-00087/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt (reg. 29685).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Interior, 24.01.2022.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Meritxell Ruiz, secretària general 
de la Federació d’Escoles Cristianes de Catalunya, davant la 
Comissió d’Educació perquè informin sobre la situació d’aquests 
centres
356-00372/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Educació, en 
la sessió 11, tinguda el 24.01.2022, DSPC-C 181.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de les entitats Viver 
de Bell-lloc, Afadis Baix Montseny, Fundació Acció Baix Montseny, 
Grupdem i Apindep Ronçana davant la Comissió de Drets Socials 
perquè informi sobre la situació de les persones en risc d’exclusió 
sociolaboral i les propostes per a millorar-ne la inclusió
356-00382/13

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units, Bartomeu Compte 
 Masmitjà, del GP ERC, Ferran Roquer i Padrosa, del GP JxCat, Basha Changue 
Canalejo, del GP CUP-NCG, Jessica González Herrera, del GP ECP, Joan García 
González, del GP Cs, Eva Parera i Escrichs, del G Mixt (reg. 24956).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 17.01.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
Catalana d’Autisme davant la Comissió de Drets Socials perquè 
informi sobre les darreres dades relatives a l’autisme i les dificultats 
amb què es troben les persones autistes
356-00392/13

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 25373).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 17.01.2022.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Professorat 
i Personal de Centres Públics davant la Comissió d’Educació perquè 
informi sobre la convocatòria de les oposicions per a docents 
previstes per al curs 2022-2023
356-00393/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Educació, en la sessió 11, tinguda el 24.01.2022, 
DSPC-C 181.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Escrivim, 
associació professional d’escriptores i escriptors de literatura, 
davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les iniciatives, 
les voluntats i les necessitats del sector editorial
356-00395/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP PSC-Units, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 
25867).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 24.01.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana davant la Comissió de Cultura 
perquè informi sobre les iniciatives, les voluntats i les necessitats 
del sector editorial
356-00396/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP JxCat, GP PSC-Units, GP CUP-NCG, GP ECP (reg. 
25867).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 24.01.2022.

Sol·licitud de compareixença del director general de Promoció 
Cultural i Biblioteques davant la Comissió de Cultura perquè informi 
sobre el Pla nacional del llibre i la lectura
356-00408/13

SOL·LICITUD

Presentació: Rocio Garcia Pérez, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 
(reg. 26577).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 24.01.2022.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre les actuacions dels 
Mossos d’Esquadra per a lluitar contra les activitats als narcopisos 
durant el 2021 i les mesures previstes per a afrontar aquest problema
356-00422/13

SOL·LICITUD

Presentació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX (reg. 26939).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 24.01.2022.
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Sol·licitud de compareixença del responsable de la Comissaria 
General d’Investigació Criminal davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre les actuacions dels Mossos d’Esquadra per a lluitar 
contra les activitats als narcopisos durant el 2021 i les mesures 
previstes per a afrontar aquest problema
356-00423/13

SOL·LICITUD

Presentació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX (reg. 26940).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 24.01.2022.

Sol·licitud de compareixença del president de la Unió d’Associacions 
de Veïns del Poble Sec davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre la situació del barri del Poble Sec, de Barcelona, arran de 
l’ocupació de finques i els narcopisos
356-00424/13

SOL·LICITUD

Presentació: Sergio Macián de Greef, del GP VOX (reg. 26941).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 24.01.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions Gitanes de Catalunya davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informi sobre el seu malestar amb el contingut de l’episodi 3 
del programa Bricoheroes
356-00431/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 27260).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 25.01.2022.

Sol·licitud de compareixença de Pere Ferrer Sastre, director general 
de la Policia, davant la Comissió d’Interior perquè expliqui els relleus 
en la cúpula policial dels Mossos d’Esquadra i la destitució de 
l’intendent que comandava la Divisió d’Investigació Criminal
356-00432/13

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 27495).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 24.01.2022.
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Sol·licitud de compareixença de l’administradora de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural davant la Comissió de Cultura perquè 
informi sobre les subvencions que atorga l’Oficina a entitats culturals 
separatistes
356-00433/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 27498).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 24.01.2022.

Sol·licitud de compareixença de Pere Ferrer Sastre, director general 
de la Policia, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre els 
canvis en la Prefectura de Policia i en l’estructura de comandament 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
356-00434/13

SOL·LICITUD

Presentació: Lorena Roldán Suárez, del G Mixt (reg. 27600).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 24.01.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
Unificada No Tributs AMB davant la Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori perquè informi sobre les seves reivindicacions amb relació 
al tribut de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
356-00435/13

SOL·LICITUD

Presentació: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs (reg. 27792).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 25.01.2022.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Afers Socials 
i Famílies davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre 
la situació de la dependència
356-00436/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 28355).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 17.01.2022.
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Sol·licitud de compareixença de José Manuel Ramírez Navarro, 
president de l’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis 
Socials, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre 
les dades de la dependència
356-00439/13

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 28843).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 17.01.2022.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Roures i Llop, president 
del Grup Mediapro, davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre les relacions contractuals de la productora Mediapro amb TV3
356-00441/13

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC, Mònica Sales de la Cruz, del GP 
JxCat (reg. 28925).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 25.01.2022.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Infraestructures 
de Mobilitat davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori 
perquè informi sobre els objectius de la seva direcció general
356-00444/13

SOL·LICITUD

Presentació: Andrés Bello Sanz, del GP VOX (reg. 29214).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 25.01.2022.

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament 
d’Interior davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la 
contractació del manteniment dels vehicles del Cos de Bombers de 
la Generalitat
356-00447/13

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC, Mònica Sales de la Cruz, del GP 
JxCat (reg. 29279).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 24.01.2022.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans davant la Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori perquè informi sobre la construcció d’un polígon industrial 
a Gallecs
356-00448/13

SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Estruch i Torrents, del GP ERC, Cristina Casol Segués, del  
GP JxCat (reg. 29393).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Territori, 25.01.2022.

Sol·licitud de compareixença de Núria Llorach i Boladeras, 
presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre 
les informacions publicades segons les quals l’administrador de la 
productora Triacom va finançar les despeses del despatx privat d’un 
exdirigent polític
356-00449/13

SOL·LICITUD

Presentació: Anna Grau Arias, juntament amb un altre diputat del GP Cs (reg. 
29418).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 25.01.2022.

Sol·licitud de compareixença de Brauli Duart i Llinares, expresident 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les informacions 
publicades segons les quals l’administrador de la productora Triacom 
va finançar les despeses del despatx privat d’un exdirigent polític
356-00450/13

SOL·LICITUD

Presentació: Anna Grau Arias, juntament amb un altre diputat del GP Cs (reg. 
29419).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 25.01.2022.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre els canvis a la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra
355-00046/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 10 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
24.01.2022, DSPC-C 182.

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

Compareixença d’una representació de la Plataforma Cuidem 
Gallecs, Salvem Palau davant la Comissió de Polítiques Digitals 
i Territori per a informar sobre el seu posicionament amb relació 
a la construcció d’un polígon industrial a Gallecs
357-00214/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 12, tinguda el 
19.01.2022, DSPC-C 168.

Compareixença d’una representació de la Plataforma No a la Variant 
de Vilafant davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a 
informar sobre la construcció d’una variant a Vilafant
357-00215/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Territori en la sessió 12, tinguda el 
19.01.2022, DSPC-C 168.

Compareixença de Meritxell Ruiz, secretària general de la Federació 
d’Escoles Cristianes de Catalunya, davant la Comissió d’Educació 
per a informar sobre la situació d’aquests centres
357-00216/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Educació en la sessió 11, tinguda el 24.01.2022, DSPC-C 181.
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