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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les presumptes irregularitats en els contractes de prevenció i manteniment 
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Anticorrupció de l’Audiència Nacional
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sobre les presumptes irregularitats en els contractes de manteniment dels vehicles del 
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Retirada de la sol·licitud 29



BOPC 221
1 de febrer de 2022

Taula de contingut 4

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els motius del relleu del major dels Mossos d’Esquadra
354-00072/13
Retirada de la sol·licitud 30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el president del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la memòria del Tribunal corres-
ponent al 2020
358-00002/13
Sol·licitud 30

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Teleoperadors 
i Telegestors de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la si-
tuació laboral dels treballadors del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112 Catalunya
356-00307/13
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè d’empresa del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya de Reus davant la Comis-
sió d’Interior perquè informi sobre la situació laboral dels treballadors del Centre
356-00308/13
Acord sobre la sol·licitud 30

Sol·licitud de compareixença del delegat sindical de Comissions Obreres del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya de la Zona Franca davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació laboral dels treballadors del 
Centre
356-00309/13
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença d’Irene Fornós Curto, directora del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre la situació laboral dels treballadors del Centre
356-00310/13
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incen-
dis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les presump-
tes irregularitats en els contractes de prevenció i manteniment dels camions dels 
Bombers de la Generalitat i la investigació oberta per la Fiscalia Anticorrupció de 
l’Audiència Nacional
356-00341/13
Rebuig de la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Interior davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre la retirada de la defensa dels mossos d’esquadra agredits 
al parc de la Ciutadella, de Barcelona, el 30 de gener de 2018
356-00355/13
Rebuig de la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença del director general d’Assumptes Contenciosos davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre la retirada de la defensa dels mossos 
d’esquadra agredits al parc de la Ciutadella, de Barcelona, el 30 de gener de 2018
356-00356/13
Rebuig de la sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença d’Iñaki Rivera Beiras davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre la Circular 2/2021, relativa al protocol de contenció mecànica 
en centres penitenciaris
356-00371/13
Sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Plataforma per la Llengua da-
vant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació del català en l’àmbit 
de la justícia
356-00403/13
Sol·licitud 32
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Sol·licitud de compareixença del comissari en cap de la Prefectura dels Mossos 
d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el cessament del 
responsable de la Comissaria General d’Investigació Criminal
356-00405/13
Rebuig de la sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença de l’excomissari en cap dels Mossos d’Esquadra davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre les pressions polítiques als responsables 
de la Comissaria General d’Investigació Criminal durant el seu mandat
356-00406/13
Rebuig de la sol·licitud 32

Sol·licitud de compareixença del cap i el subinspector de la Comissaria General d’In-
vestigació Criminal dels Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè 
informin sobre les tasques al capdavant de la Comissaria General d’Informació i de 
la Unitat Anticorrupció i llur destitució i dimissió
356-00407/13
Rebuig de la sol·licitud 33

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

Compareixença d’una representació de l’Associació de Teleoperadors i Telegestors 
de Catalunya davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació laboral 
dels treballadors del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
357-00217/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 33

Compareixença d’una representació del comitè d’empresa del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya de Reus davant la Comissió d’Interior 
per a informar sobre la situació laboral dels treballadors del Centre
357-00218/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 33

Compareixença del delegat sindical de Comissions Obreres del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya de la Zona Franca davant la Comis-
sió d’Interior per a informar sobre la situació laboral dels treballadors del Centre
357-00219/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 33

Compareixença d’Irene Fornós Curto, directora del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre 
la situació laboral dels treballadors del Centre
357-00220/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 34

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de Recerca i Universitats al vicepresident del 
Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00060/13
Presentació: president de la Generalitat 34
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 218/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 27/2021, d’incorporació de les directives (UE) 2019/770 i 
2019/771, relatives als contractes de subministrament de continguts 
i serveis digitals i als contractes de compravenda de béns, al llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya
203-00017/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 22, 26.01.2022, DSPC-P 42

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de gener de 2022, ha debatut 
el Decret llei 27/2021, del 14 de desembre, d’incorporació de les directives (UE) 
2019/770 i 2019/771, relatives als contractes de subministrament de continguts i ser-
veis digitals i als contractes de compravenda de béns, al llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya (tram. 203-00017/13), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb 
el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 27/2021, del 14 de desembre, d’incorporació de les directives (UE) 2019/770 
i 2019/771, relatives als contractes de subministrament de continguts i serveis digi-
tals i als contractes de compravenda de béns, al llibre sisè del Codi civil de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució 219/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 28/2021, de modificació del llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya, per tal d’incorporar la regulació de les instal·lacions 
per a la millora de l’eficiència energètica o hídrica i dels sistemes 
d’energies renovables en els edificis sotmesos al règim de propietat 
horitzontal, i de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, 
pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a 
l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en l’àmbit de les 
persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del 
dret civil català
203-00018/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 22, 26.01.2022, DSPC-P 42

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de gener de 2022, ha debatut el 
Decret llei 28/2021, del 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya, per tal d’incorporar la regulació de les instal·lacions per a la mi-
llora de l’eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d’energies renovables en els 
edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i de modificació del Decret llei 
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10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer 
front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en l’àmbit de les per-
sones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català (tram. 
203-00018/13), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix 
l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 28/2021, del 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè del Codi civil 
de Catalunya, per tal d’incorporar la regulació de les instal·lacions per a la millora 
de l’eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d’energies renovables en els edi-
ficis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i de modificació del Decret llei 
10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per 
fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en l’àmbit de les 
persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Resolució 220/XIV del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 1/2022, pel qual s’estableixen mesures extraordinàries 
per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 
en l’àmbit de les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al 
règim de propietat horitzontal
203-00019/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 22, 26.01.2022, DSPC-P 42

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de gener de 2022, ha debatut el 
Decret llei 1/2022, de l’11 de gener, pel qual s’estableixen mesures extraordinàries 
per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 en l’àmbit de 
les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horitzon-
tal (tram. 203-00019/13), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que 
estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 1/2022, de l’11 de gener, pel qual s’estableixen mesures extraordinàries per 
fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 en l’àmbit de les 
juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2022
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer



BOPC 221
1 de febrer de 2022

1.10. Acords i resolucions 9 

1.10. Acords i resolucions

Resolució 180/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el respecte dels 
drets lingüístics per part dels serveis audiovisuals
250-00296/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 10, 09.12.2021, DSPC-C 149

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 9 de desembre 
de 2021, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el respecte dels drets 
lingüístics per part dels serveis audiovisuals (tram. 250-00296/13), presentada pel 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 20027).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a traslladar al Govern de l’Estat 

les consideracions següents i vetllar perquè no pugui tirar endavant l’avantprojecte 
de llei general de comunicació audiovisual, tal com està redactat, si no inclou les 
al·legacions presentades pel Govern durant el segon procés d’audiència pública, en 
els termes següents: 

a) A l’article 5 de l’avantprojecte de llei, s’hauria d’incloure necessàriament el 
pluralisme lingüístic com un dels conceptes que defineixen el pluralisme de la so-
cietat que cal promoure, de manera que formi part dels principis bàsics de la llei i 
aquesta qüestió essencial no quedi segregada a l’article 8, sobre llengües, l’abast del 
qual es limita al capítol VI de la Llei.

b) L’article 8, sobre llengües, diferencia entre la llengua oficial de l’Estat i les 
llengües oficials de les comunitats autònomes. Les llengües com el català no són 
esmentades fins al títol VI, dedicat a les obligacions dels prestadors de serveis de 
comunicació audiovisual. Aquest títol estableix l’obligació que les obres europees 
tinguin un percentatge reservat –que és diferent per als canals de televisió, d’acord 
amb el que estableix l’article 113, que en plataformes, d’acord amb l’article 114–, i 
que d’aquest percentatge mínim, si més no la meitat es reservi a obres en castellà «o 
en alguna de les llengües oficials de les comunitats autònomes». Amb l’ús de la con-
junció o no es garanteix cap percentatge en català, ni tan sols cap mínima presència 
d’aquesta llengua, i això no passaria amb l’ús de la conjunció i; és per això que es 
reclama aquest canvi. Les noves tecnologies faciliten que un mateix contingut au-
diovisual, sigui emès per ones hertzianes (TDT) o disponible via Internet (platafor-
mes), incorpori diverses versions lingüístiques, tant en l’àudio i la subtitulació com 
en l’audiodescripció.

c) Per tal de donar unes mínimes garanties a una oferta plurilingüe de cadascun 
dels serveis de comunicació audiovisual que siguin de cobertura estatal, es reclama 
que en els articles en què s’esmenti la presència de continguts lingüístics, especial-
ment als articles 113, 114 i 116, s’incorporin els preceptes següents: 

1r. Els continguts emesos pels canals televisius, o disponibles a les plataformes 
digitals, han d’incorporar les distintes versions lingüístiques (doblatge, subtitulació 
i audiodescripció) que ja existeixin en aquell moment en català, basc i gallec, per a 
la qual cosa s’han d’adoptar les mesures tècniques pertinents.

2n. S’han de promoure, amb mesures i amb quotes o percentatges mínims con-
crets i garantits, els doblatges, les subtitulacions i les audiodescripcions en les di-
verses llengües oficials a l’Estat espanyol, i s’han d’establir criteris específics per als 
continguts en directe.
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3r. En les obligacions d’inversions en produccions europees i en les obligacions 
de la presència (quota) d’aquestes en l’oferta de continguts, siguin televisions o pla-
taformes, hi ha d’haver un percentatge garantit de continguts disponible en les llen-
gües oficials que no són el castellà.

4t. Les quotes o els percentatges assenyalats en els apartats anteriors no haurien 
d’ésser inferiors a una tercera part del total, que correspon aproximadament al pes 
demogràfic conjunt dels parlants de les llengües catalana, basca i gallega a l’Estat 
espanyol.

5è. Els webs i les altres interfícies de comunicació digital entre el servei de co-
municació audiovisual i l’usuari o client haurien d’incorporar, sempre i necessària-
ment, el català i les altres llengües oficials a l’Estat en tots els missatges escrits i 
orals (opcions dels menús, sinopsis de les obres...).

d) Segons l’article 30.2.2 de la Directiva europea, «els estats membres han de 
vetllar perquè les autoritats i els organismes reguladors nacionals exerceixin llurs 
competències» d’acord amb els objectius d’aquesta, «en particular, el pluralisme 
dels mitjans de comunicació, la diversitat cultural i lingüística». En tant que cada es-
tat pot decidir quantes i quines seran aquestes autoritats «nacionals», les comunitats 
autònomes amb llengua pròpia i llurs autoritats audiovisuals haurien d’ésser consi-
derades autoritats «competents», juntament amb el Govern de l’Estat i la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) (article 151), per tal de vetllar, 
amb la major eficàcia possible, per la promoció i defensa del pluralisme lingüístic 
dels serveis de comunicació audiovisual de cobertura estatal, siguin televisions o 
plataformes. Estats plurals com el belga o l’alemany tenen diverses autoritats com 
a membres de llur representació estatal, «nacional», en l’organisme europeu de re-
guladors audiovisuals (ERGA), ja existent i present en el text de la Directiva euro-
pea. Per tant, aquests organismes reguladors autonòmics, com el Consell de l’Audi-
ovisual de Catalunya (CAC) o el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, 
haurien d’ésser també membres de l’ERGA. L’Estatut d’autonomia de Catalunya 
assenyala que la Generalitat té la «competència compartida sobre la regulació i el 
control dels serveis de comunicació audiovisual que utilitzin qualsevol dels suports 
i de les tecnologies disponibles dirigits al públic de Catalunya, i també sobre les 
ofertes de comunicació audiovisual, si es distribueixen al territori de Catalunya» 
(article 146.1.b).

e) El terme prominència s’esmenta en un únic article (el 102) de l’avantprojecte, 
i només per a indicar que s’han d’anar incorporant programes i continguts audiovi-
suals amb audiodescripció als catàlegs de les plataformes. Però no s’estableix que 
aquestes audiodescripcions estiguin disponibles en els diversos idiomes oficials a 
l’Estat. El mateix succeeix amb la subtitulació, a la qual fan referència els articles 
100, 101 i 102, i també el 107, que es refereix al Centre Espanyol de la Subtitulació i 
l’Audiodescripció (CESyA) com a centre de referència pel que fa a l’accés a l’audio-
visual de persones amb discapacitat. En totes les obligacions i mesures de foment 
vinculades a subtitulacions i audiodescripcions s’hi han d’incorporar també les llen-
gües oficials distintes del castellà.

f) Els únics continguts «d’interès general» que el dit avantprojecte esmenta ex-
plícitament són determinades competicions esportives i algunes activitats culturals, 
com les gales dels Premis Goya o els Max de les arts escèniques (article 144). El 
català, en àudio o en text escrit (doblatges, subtitulacions, audiodescripcions...), ha 
d’ésser considerat contingut d’interès general als serveis de comunicació audiovi-
sual, siguin televisions o plataformes, per tal de donar màxima cobertura legal a les 
mesures de foment i a les obligacions lingüístiques que reclama aquesta resolució.

g) Pel que fa a la reciprocitat televisiva (l’article 72 del dit avantprojecte), to-
tes les comunitats autònomes –o, si més no, totes les que tenen una llengua pròpia 
distinta del castellà– han de poder gestionar, almenys, dos canals múltiplexs, i no 
pas un de sol com ara. Per tant, s’ha de recuperar el precepte de la Llei de l’Estat 
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22/1999, que transposava una directiva europea anterior i que establia que les co-
munitats autònomes podien tenir dos múltiplexs cadascuna. Malauradament, el Pla 
tècnic nacional de la televisió digital terrestre del 2014 va suprimir un dels dos múl-
tiplexs disponibles. Tal com reconeixen documents oficials com ara l’informe pre-
ceptiu de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència del darrer Pla tècnic 
nacional de la televisió digital terrestre, del 2019, tant el País Valencià com les Illes 
Balears tenen prou espai radioelèctric per a poder disposar de nou d’un segon múlti-
plex autonòmic. Un segon múltiplex permetria la reciprocitat de les emissions, amb 
tots els canals que emeten, i que, a més, en el futur, poguessin ésser tots en alta defi-
nició. Aquesta capacitat d’emissió incrementada es fa encara més necessària davant 
la previsió que tots els canals hagin d’emetre en alta definició abans de l’1 de gener 
de 2023, d’acord amb el dit pla tècnic del 2019. Amb relació a l’article 72, les emi-
ssions de reciprocitat no haurien d’estar obligades a utilitzar només l’espai radioelèc-
tric que sigui d’estricta gestió autonòmica (lletra c), sinó que també haurien de poder 
utilitzar la part de l’espai radioelèctric reservat per a emissions locals sense ús, amb 
l’acord previ de l’autoritat audiovisual de la comunitat autònoma, per a la qual cosa 
s’han de fer, si escau, els canvis necessaris en la Llei 9/2014, del 9 de maig, general 
de telecomunicacions.

h) S’ha d’afegir a l’article 140, sobre el foment del sector audiovisual, una nova 
lletra, la i: «foment de la producció, la difusió i el coneixement de les obres audiovi-
suals produïdes en llengües cooficials distintes del castellà».

i) Sobre la nova disposició final, de modificació de la Llei de l’Estat 8/2009, 
del 28 d’agost, de finançament de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola 
(RTVE), els prestadors de serveis de comunicació audiovisual de titularitat privada 
no haurien d’estar obligats a aportar un percentatge de llurs ingressos bruts (entre 
l’1,5% i el 3%, segons el cas) al finançament de RTVE. Aquests recursos haurien 
d’anar destinats, si de cas, a un organisme específic de suport a la producció audio-
visual en conjunt, com estableixen altres legislacions estatals a la Unió Europea. 
Aquest organisme seria l’actual Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovi-
suals (ICAA). Si es vol mantenir, una part significativa d’aquests diners s’haurien 
d’afegir, complementàriament, als recursos econòmics que provinguessin de l’actual 
fons de «foment a la cinematografia i l’audiovisual en llengües cooficials distintes 
al castellà», que estableix l’article 36 de la Llei de l’Estat 55/2007, del 28 de desem-
bre, del cinema, per a la qual cosa s’haurien de fer les modificacions corresponents 
d’aquesta llei. La deducció del 15% que fixa l’article 10 d’aquesta llei per a les copro-
duccions que es facin amb RTVE discrimina greument les altres corporacions au-
diovisuals, ja que no podrien proposar coproduccions a les plataformes audiovisuals 
amb aquesta important deducció.

j) S’han de trobar les formes de concertació adequades per a aconseguir fer efec-
tiva la reciprocitat plena de les emissions entre les ràdios i televisions públiques dels 
països de parla catalana.

k) S’ha de dissenyar, impulsar i fer efectiva una política coherent i eficaç de fo-
ment de la creació i la difusió culturals en català, amb l’objectiu que l’ús del català 
arribi a ésser majoritari al cinema, als espectacles i a les noves tecnologies aplica-
des al lleure.

l) S’ha de garantir que, en la gestió actual dels ajuts a la cultura (audiovisual, mú-
sica, etc.), com a mínim el 50% de la dotació de totes les línies d’ajuts i subvencions 
siguin per a projectes en català o occità.

m) S’ha de garantir que, en l’accés als ajuts a la cultura, s’elimini el factor de la 
residència (domicili) a Catalunya, a fi que les propostes artístiques en català d’arreu 
dels Països Catalans s’identifiquin també com a autoria catalana i puguin ésser tin-
gudes en compte.

n) S’ha de garantir, pel que fa a les pel·lícules en llengua no catalana que s’es-
trenen als cinemes, prioritzant la concertació amb el sector de la distribució i l’ex-
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hibició cinematogràfiques, que la distribució i l’exhibició de pel·lícules en català a 
les sales arribi al 50% de les projeccions i que les projeccions en català es facin en 
horaris competitius i adequats, no discriminatoris.

o) S’ha de garantir que les versions disponibles en català es distribueixin en tots 
els altres suports i canals de distribució (plataformes digitals, televisions locals, etc.).

p) S’han d’adoptar les mesures necessàries per a estimular la subtitulació de ver-
sions originals en català i occità (aranès a Aran).

q) El Departament de Cultura ha d’incentivar preferentment les produccions ca-
talanes que es fan en català o occità mitjançant la concessió prioritària de subven-
cions.

r) S’ha de revisar la normativa vigent en matèria de toponímia occitana per a 
adequar-la a la regulació de l’oficialitat de l’occità a Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, i la Llei 
1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran, pel que fa a l’ús de la toponímia 
occitana, perquè els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals pu-
guin aplicar la toponímia occitana de fora d’Aran de manera rigorosa i coherent, tal 
com ja es fa des de fa anys amb els topònims occitans d’Aran.

s) S’ha d’augmentar el nombre d’hores d’emissió en occità en la ràdio i la televi-
sió públiques, tant si són en desconnexió territorial com si no ho són.

t) S’ha de promoure l’augment de la presència del català i l’occità en les platafor-
mes televisives digitals i, en general, en els mitjans privats que emeten a Catalunya, 
atesa l’evident minorització que exerceixen sobre les dites llengües.

u) La nova taxa de l’1,5% que s’imposa als prestadors de vídeo a petició i a les 
plataformes de vídeo s’ha de destinar no solament a RTVE sinó al conjunt de les 
radiotelevisions públiques.

v) El control i la supervisió de les plataformes de vídeo no ha d’ésser una com-
petència exclusiva de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, sinó 
compartida amb els reguladors audiovisuals independents de l’Estat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure les següents accions 
encaminades a dissenyar i impulsar una política coherent de mitjans de comunicació 
públics (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i cadenes locals) amb l’ob-
jectiu de superar l’autonomisme i recuperar la visió de Països Catalans, no limitant 
l’acció a les quatre províncies autonòmiques, tant en el tractament informatiu dels 
continguts com en l’ús del català i en la promoció de la qualitat lingüística: 

a) Trobar les formes de concertació adequades per a aconseguir fer efectiva la 
reciprocitat plena de les emissions entre les ràdios i televisions públiques dels països 
de parla catalana.

b) Dissenyar, impulsar i fer efectiva una política coherent i eficaç de foment de la 
creació i la difusió culturals en català, amb l’objectiu que l’ús del català arribi a és-
ser majoritari al cinema, als espectacles i a les noves tecnologies aplicades al lleure.

c) Permetre l’accés als ajuts a la cultura a propostes artístiques en català d’arreu 
dels Països Catalans que s’identifiquen també com d’autoria catalana.

d) Adoptar les mesures necessàries per a estimular la subtitulació de versions 
originals en català i occità (aranès a Aran).

e) Incentivar preferentment, des del Departament de Cultura, les produccions 
catalanes que es fan en català o occità mitjançant la concessió prioritària de sub-
vencions.

f) Augmentar el nombre d’hores d’emissió en occità en la ràdio i la televisió pú-
bliques, tant si són en desconnexió territorial com si no ho són.

g) Promoure l’augment de la presència del català i l’occità en les plataformes te-
levisives digitals i, en general, en els mitjans privats que emeten a Catalunya, atesa 
l’evident minorització que exerceixen sobre les dites llengües.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant pel desen-
volupament del «Decàleg de mesures per a l’audiovisual a Catalunya», presentat al 
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gener del 2021 per la Plataforma per la Llengua, amb el suport de l’Acadèmia del 
Cinema Català i el Clúster Audiovisual de Catalunya, que inclou objectius com ara 
augmentar el finançament públic destinat a l’audiovisual en català a 60 euros per 
ciutadà i any; crear un canal multiplataforma amb continguts infantils i juvenils de 
qualitat, que sigui competitiu amb l’oferta d’altres canals; garantir que la ràdio i la 
televisió públiques compleixin la missió de normalitzar el català, o crear un òrgan 
de coordinació de l’audiovisual i els mitjans de comunicació amb representació dels 
territoris balear, valencià i català, entre d’altres.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el compliment de les 
obligacions lingüístiques de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema, següents: 

a) L’article 18.1, que estableix que quan s’estreni a Catalunya una obra cinema-
togràfica doblada o subtitulada amb més d’una còpia, les empreses distribuïdores 
tenen l’obligació de distribuir el 25% de totes les còpies analògiques en versió en 
llengua catalana. El percentatge aprovat era d’un 50%, però amb la Sentència del 
Tribunal Constitucional 89/2017, va quedar rebaixat al 25%. En aquesta qüestió, 
doncs, la Lleité l’aval del Tribunal Constitucional. Cal recordar que actualment no 
s’arriba al 3% i que des que la Llei es va aprovar no ha estat mai superior al 5%.

b) L’article 17.1.c, que estableix que les empreses distribuïdores han d’«incloure 
la versió en llengua catalana en el menú lingüístic de les obres cinematogràfiques 
o audiovisuals que distribueixin per canals diferents de la projecció en sales d’ex-
hibició cinematogràfica, i que prèviament s’hagin estrenat a Catalunya doblades o 
subtitulades en català, d’acord amb l’article 18».

c) L’article 18.1, que estableix que «les empreses distribuïdores i les empreses ex-
hibidores també han de garantir l’equilibri entre català i castellà en la publicitat que 
facin de les obres cinematogràfiques afectades per aquest article».

d) L’aplicació del règim d’infraccions i sancions establert pel capítol VI de la Llei 
quan es produeixin incompliments dels preceptes lingüístics.

e) L’obligació d’informar amb precisió sobre el compliment per part de la Ge-
neralitat de l’article 32.1, atès que, d’acord amb l’article 27, l’òrgan competent per 
a gestionar fons i ajuts és l’Institut Català de les Indústries Culturals; l’article 32.1 
crea el Fons per al foment de la producció d’obres cinematogràfiques i audiovisuals, 
amb l’objectiu principal d’enfortir les empreses productores i millorar la qualitat de 
les obres cinematogràfiques i audiovisuals produïdes a Catalunya, i l’article 32.4 
determina que com a mínim el 50% de la dotació del Fons per al foment de la pro-
ducció d’obres cinematogràfiques i audiovisuals s’ha de destinar a la producció de 
projectes cinematogràfics i audiovisuals en versió original catalana. Cal que s’espe-
cifiqui, doncs, en quina mesura el Fons creat per la Llei equival al fons que té l’Ins-
titut Català de les Indústries Culturals destinat a l’audiovisual, i en quina mesura es 
compleixen els percentatges.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir que, d’acord amb l’article 
36 de la Llei de l’Estat 55/2007, del 28 de desembre, del cinema, se cedeixi una do-
tació del fons estatal a la cinematografia en català, que assoleixi un nivell similar a 
la dotació dels anys 2009 i 2010.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2021
La secretària de la Comissió, Glòria Freixa i Vilardell; el president de la Comis-

sió, Jordi Terrades Santacreu
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Resolució 217/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual s’acorda 
d’interposar un recurs contenciós administratiu contra l’Acord 2/2022 
de la Junta Electoral Central, del 20 de gener
395-00283/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 22, 25.01.2022, DSPC-P 41

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de gener de 2022, ha debatut la 
proposta de resolució sobre la interposició d’un recurs contenciós administratiu con-
tra l’Acord 2/2022 de la Junta Electoral Central, del 20 de gener.

Finalment, el Ple del Parlament ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya acorda d’interposar un recurs contenciós administra-

tiu i sol·licitar mesures cautelars davant el Tribunal Suprem, contra l’Acord 2/2022 
de la Junta Electoral Central, del 20 de gener (expedient núm. 251/662), de declarar 
que concorre en el senyor Pau Juvillà i Ballester la causa d’inelegibilitat sobrevingu-
da a què fa referència l’article 6.2.b de la Llei orgànica del règim electoral general, 
deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe al Parlament de Catalunya, 
declarar-ne la vacant i expedir la credencial al candidat següent de la llista de la 
Candidatura d’Unitat Popular-Un Nou Cicle per Guanyar.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Resolució 221/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la reparació 
i la restitució de la memòria de les dones acusades de bruixeria
250-00370/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 22, 26.01.2022, DSPC-P 42

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 de gener de 2022, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la reparació i la restitució de la memòria de 
les acusades de bruixeria (tram. 250-00370/13), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el Grup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar i el Grup 
Parlamentari d’En Comú Podem.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya reconeix les dones acusades i condemnades per 

bruixeria com a víctimes d’una persecució misògina que va dur a l’assassinat de mi-
lers de dones arreu del món.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la campanya «No eren 
bruixes, eren dones» i a les accions de reparació de la memòria d’aquestes dones.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dignificar i reivindicar, promovent accions de desgreuge, totes les dones injus-

tament condemnades, executades i reprimides al llarg de la història per bruixeria i 
reparar-ne la memòria històrica, i, així mateix, sensibilitzar el conjunt de la població 
en els valors de la igualtat i els drets humans.

b) Impulsar estudis acadèmics amb perspectiva de gènere sobre la caça de brui-
xes i les seves causes, i incorporar aquest fet i aquests coneixements al currículum 
acadèmic.
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c) Impulsar la promoció d’accions divulgatives per a donar a conèixer la caça de 
bruixes duta a terme durant molts anys a Catalunya, i promoure la sensibilitat sobre 
aquest episodi històric i les seves causes, com la criminalització de la diferència o 
la misogínia.

d) Emplaçar els ajuntaments de Catalunya a revisar els nomenclàtors propis per 
incloure-hi els noms de les dones de llurs municipis condemnades per bruixeria, en 
un exercici de reparació històrica i d’impuls de la feminització dels noms dels carrers.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

1.15. Mocions

Moció 59/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les actuacions 
del Departament d’Igualtat i Feminismes en matèria d’antiracisme
302-00083/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 22, 27.01.2022, DSPC-P 43

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de gener de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut 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), presentada per la diputada Najat Driouech Ben 
Moussa, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 29689), pel Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar (reg. 
29790) i pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem (reg. 29792).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya reafirma el seu ferm compromís amb una Cata-

lunya lliure de qualsevol discriminació racista, i per això considera necessari que 
aquesta legislatura s’abordin les reformes normatives necessàries per a avançar en 
aquest objectiu, incloent-hi: 

a) L’aprovació de la llei contra el racisme en totes les seves formes i expressions.
b) La reforma del Reglament del Parlament de Catalunya i del Codi de conducta 

dels membres del Parlament de Catalunya per a blindar la cambra davant compor-
taments masclistes, racistes, homòfobs i feixistes, tal com estableix el punt 29 de la 
Resolució 102/XIV, sobre l’orientació política general del Govern.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incorporar una perspectiva interseccional contra el racisme en totes les seves 

formes i expressions, inclosa la xenofòbia, en el desenvolupament de les seves ac-
tuacions.

b) Col·laborar amb la Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estruc-
tural creada pel Parlament de Catalunya i valorar l’elaboració i la implantació d’ac-
cions o mesures necessàries extretes de les conclusions de l’informe final que ha 
d’elaborar la Comissió.

c) Desplegar progressivament la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de 
tracte i no-discriminació, i prioritzar durant el primer trimestre del 2022: 

1r. L’inici de l’elaboració del règim sancionador i de les mesures de mediació i 
reparació per les discriminacions patides.
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2n. La posada en marxa del formulari de denúncia en línia per als ciutadans.
3r. L’elaboració del protocol d’actuació davant situacions de discriminació o vio-

lència en l’Administració pública.
d) Dissenyar durant el 2022 una macroenquesta sobre discriminacions i delictes 

d’odi.
e) Desenvolupar al llarg d’aquesta legislatura polítiques i campanyes de sensi-

bilització antiracista, incloent-hi un pla formatiu per al personal de la Generalitat.
f) Elaborar, un cop aprovada la llei contra el racisme, un pla contra el racisme, la 

xenofòbia, l’antigitanisme, la islamofòbia i qualsevol altra forma de discriminació 
etnicoracial. Aquest pla haurà d’incloure mesures per a prevenir, detectar i reparar 
possibles situacions i casos de racisme institucional.

g) Col·laborar amb els ens locals per a: 
1r. Reforçar la prevenció de la xenofòbia i del racisme institucional i social per 

mitjà del finançament i el desenvolupament de polítiques en aquesta matèria i de la 
contractació i la formació de professionals en polítiques migratòries, d’acollida i de 
no discriminació.

2n. Dotar-los dels recursos necessaris perquè portin a terme una estratègia de 
sensibilització i formació amb l’objectiu d’afrontar els rumors i les notícies falses 
que sovint catalitzen actituds racistes.

3r. Desenvolupar accions formatives de sensibilització per a tot el personal de 
l’Administració pública, el teixit associatiu i tots els ciutadans destinades a la pre-
venció i la denúncia del racisme i la xenofòbia i al garantiment d’un acompanyament 
digne de les víctimes de delictes d’odi per motivació racista.

4t. Vetllar, en compliment de la Resolució del 17 de febrer de 2020 de la presi-
dència de l’Institut Nacional d’Estadística 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, pel garantiment de l’empadronament de les per-
sones sense domicili fix i de les persones migrades afectades per la Llei orgànica 
4/2000, de l’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 
integració social.

h) Col·laborar amb les entitats en: 
1r. El garantiment de la dotació pressupostària adequada i suficient per a cobrir 

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

2n. El garantiment de la dotació pressupostària adequada i suficient per a cobrir 
i sustentar llur activitat en l’àmbit dels serveis d’assessorament jurídic en matèria 
d’estrangeria i d’acompanyament d’incidents racistes i xenòfobs i de delictes d’odi 
per motivació racista.

3r. El finançament de projectes de prevenció del racisme i la xenofòbia per mit-
jà d’una línia específica de la convocatòria ordinària de subvencions per a entitats.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Moció 60/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la situació de les 
persones sense llar
302-00077/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 22, 27.01.2022, DSPC-P 43

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de gener de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
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vern sobre la situació de les persones sense llar (tram. 302-00077/13), presentada 
per la diputada Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem 
(reg. 29793), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana (reg. 29812) i pel Grup Parlamentari de VOX en Cataluña 
(reg. 29831 i 29832).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata: 
a) Que el sensellarisme és la forma més extrema de pobresa i exclusió social i 

que combatre i erradicar aquest fenomen ha d’ésser una prioritat de les polítiques 
públiques de la Generalitat.

b) La necessitat que la situació de les persones sense sostre es visibilitzi en les 
polítiques públiques i en els pressupostos de la Generalitat.

c) L’incompliment de l’aprovació i la posada en marxa de l’Estratègia Integral 
per a l’Abordatge del Sensellarisme per part dels governs de Catalunya dels últims 
sis anys.

d) La necessitat de planificar i desplegar polítiques públiques per a afrontar el 
sensellarisme, especialment la situació de les persones sense sostre, d’acord amb la 
Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, la Llei 12/2007, de l’11 d’oc-
tubre, 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.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear una mesa de coordinació entre la Generalitat i els ajuntaments per a 

afrontar el sensellarisme que permeti coordinar i desplegar polítiques públiques 
efectives per a les persones sense sostre i sense llar a tot el territori, amb un pressu-
post calendaritzat en el temps que faci possible l’abordatge integral de la situació de 
les persones sense llar i de les persones sense sostre els propers cinc anys. Aquesta 
mesa de coordinació ha de constituir un espai de diàleg permanent, amb l’objectiu 
d’aconseguir el consens sobre els reptes en l’habitatge que caldrà afrontar els pro-
pers anys.

b) Activar de manera immediata l’article 7.3 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, 
de la renda garantida de ciutadania, per a permetre que, amb un informe dels serveis 
socials, les persones sense sostre es puguin beneficiar d’aquesta prestació.

c) Fer urgentment les modificacions necessàries per a garantir que les famílies 
amb menors a càrrec en situació de pobresa extrema tinguin accés a la renda garan-
tida de ciutadania i a les prestacions associades que els permetin cobrir les neces-
sitats essencials, i assegurar una coordinació correcta amb els serveis socials per a 
detectar i acompanyar les famílies que necessiten aquesta prestació i no saben com 
accedir-hi.

d) Posar en marxa, en el termini de tres mesos, un pla de xoc amb una dotació 
pressupostària específica per a oferir solucions a les persones sense sostre que so-
breviuen al carrer o en infrahabitatges, amb una atenció especial a les persones més 
joves i a les dones que s’han vist especialment perjudicades per la crisi econòmica i 
social derivada de la pandèmia de la Covid-19.

e) Posar en marxa, en el termini de tres mesos i de manera coordinada amb 
les entitats, l’Estratègia Integral per a l’Abordatge del Sensellarisme a Catalunya, 
pendent d’implantació des del 2016 i que cerca crear un marc comú d’actuació en 
l’atenció de les persones sense llar. Aquesta estratègia ha d’incloure un document de 
concreció de les accions i una planificació independent de les diferents modalitats 
del sensellarisme, especialment pel que fa a recursos específics per a persones sense 
sostre que continuen essent invisibles a les polítiques públiques de la Generalitat.
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f) Destinar una partida específica per a començar a aplicar durant el 2022 el 
model de «primer l’habitatge» (housing first), d’abordatge del sensellarisme per a 
persones sense sostre.

g) Garantir que totes les polítiques públiques de sensellarisme a Catalunya incor-
poren la necessària perspectiva de gènere.

h) Augmentar significativament, en coordinació amb els governs locals, la inver-
sió en habitatge públic arreu del territori.

i) 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, i adaptar a la nova llei el 
Marc d’acció per a l’abordatge del sensellarisme.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Moció 61/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la situació dels joves
302-00078/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 22, 27.01.2022, DSPC-P 43

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de gener de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de la joventut (tram. 302-00078/13), presentada pel diputat 
David González Chanca, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 29823) i pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
(reg. 29863).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar-li davant la Comissió de Recerca i Universitats, en el termini de qua-

tre mesos, una proposta de reducció de taxes universitàries i equiparació dels preus 
de màsters i graus per al curs universitari 2022-2023.

b) Promoure la formació professional com una via d’èxit de la formació superior, 
apostant per la formació professional dual i reduint els preus públics perquè no sigui 
un impediment per a accedir a la formació.

c) Continuar promovent polítiques d’inclusió social dels joves, especialment els 
que tenen més dificultats per a la inserció laboral i la formació professional, per a 
prevenir situacions d’exclusió del mercat laboral i facilitar les possibilitats d’eman-
cipació, i específicament: 

1r. Garantir que els programes de foment de l’ocupació superin els models tradi-
cionals centrats en actuacions amb poca possibilitat d’inserció laboral efectiva en el 
mercat de treball ordinari.

2n. Impulsar el programa Garantia Juvenil, atès que és una eina útil per a acon-
seguir una inserció estable dels joves al mercat laboral, proporcionant llocs de tre-
ball, pràctiques o formació que siguin útils per al futur laboral dels 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 setze als 
vint-i-quatre anys i, especialment, als qui no han obtingut l’acreditació dels nivells 
bàsics de formació, i publicar les dades del nombre de joves que han participat en el 
programa Garantia Juvenil i han aconseguit d’inserir-se al mercat laboral.
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d) Distribuir correctament la dotació econòmica dels programes d’ajut al lloguer 
d’acord amb l’augment de la demanda.

e) Garantir l’accés a la cultura, adoptant les mesures orientades a incentivar el 
consum cultural, com ara l’establiment d’un bo cultural per als joves.

f) Garantir l’assistència social i psicològica urgent per a combatre el greu estat 
dels menors immigrants no acompanyats en situació administrativa irregular que 
arriben a Catalunya i que tenen un alt risc d’exclusió; destinar més recursos per a 
garantir la tutela immediata d’aquests menors per la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i Adolescència (DGAIA), l’assignació ràpida d’un centre de protecció de 
menors i l’atenció que necessiten; retre comptes en seu parlamentària, amb caràcter 
anual, d’aquests recursos destinats a la DGAIA, amb la finalitat de millorar la trans-
parència en els processos de protecció dels menors en situació de desemparament, i 
fer arribar aquest posicionament a les entitats municipalistes.

g) Finalitzar durant el 2022 l’estudi d’ampliar la validesa de la targeta de trans-
port T-jove als usuaris de fins a trenta anys perquè s’apliqui el 2023, i continuar im-
pulsant el funcionament progressiu de la T-Mobilitat durant els propers mesos, fins 
que se n’hagi desplegat l’ús definitivament.

h) Intensificar, davant l’augment dels problemes d’addicció de joves als entorns 
digitals com a conseqüència de l’afectació de la covid –i sobretot amb relació al joc 
i les apostes esportives–, el desplegament del Pla de drogues i addiccions compor-
tamentals 2019-2023, amb mesures i accions específiques.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2022
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Moció 62/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la recerca 
i la transferència de coneixement com a eixos clau de la 
societat del coneixement
302-00080/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 22, 27.01.2022, DSPC-P 43

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de gener de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la recerca i la transferència de coneixement com a eixos clau de la socie-
tat del coneixement (tram. 302-00080/13), presentada per la diputada Anna Maria 
Erra i Solà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 29686) i pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans (reg. 29822).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que la recerca és una estructura de país, 

motor de transformació i de competitivitat, i garantia de progrés i benestar.
2. El Parlament de Catalunya dona suport a: 
a) Totes les accions de foment de la recerca en salut en l’àmbit de les universitats, 

els centres de recerca, els hospitals, les infraestructures cientificotècniques singu-
lars, els parcs científics i qualsevol altra entitat activa en recerca, desenvolupament i 
innovació susceptible d’ésser considerada agent del sistema de coneixement.

b) Les iniciatives d’impuls de les tecnologies punta (deep-tech), que inclouen dis-
ciplines amb un gran potencial de transformació, com la microelectrònica, la nano-
tecnologia, la fotònica, nous materials o la biotecnologia.
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c) Iniciatives d’impuls de la transferència de coneixement que permetin fer avan-
çar empreses emergents que sorgeixin del sistema de coneixement propi, les ano-
menades spin-off, com el nou Fons d’Inversió en Tecnologies Avançades, aprovat i 
presentat pel Govern.

d) Totes les accions que vagin encaminades a convertir la recerca en motor de 
l’excel·lència docent universitària, amb la creença que la recerca és el primer instru-
ment, i el més poderós, de transferència del coneixement generat a Catalunya quan 
succeeix en una aula universitària.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Moció 63/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de la 
mediació i els mètodes alternatius de resolució de conflictes
302-00081/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 22, 27.01.2022, DSPC-P 43

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de gener de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’impuls de la mediació i els mètodes alternatius de resolució de con-
flictes (tram. 302-00081/13), presentada per la diputada Irene Negre i Estorach, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 29687).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Potenciar, principalment per mitjà del Centre de Mediació de Catalunya i con-

juntament amb les corporacions de dret públic i les administracions locals, la me-
diació i els mètodes alternatius de resolució de conflictes amb la difusió, la coordi-
nació d’estratègies i l’impuls de la formació, a fi d’enfortir la mediació a Catalunya 
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.

b) Impulsar la comissió interdepartamental de mediació i mètodes alternatius de 
resolució de conflictes, adscrita al departament competent en matèria de promoció 
i desenvolupament dels mitjans alternatius de resolució de conflictes, per a sumar 
esforços i generar, impulsar i posar en valor les estratègies dels departaments que 
d’una manera coordinada presten als ciutadans, al món empresarial i a les entitats 
serveis de mediació o altres mètodes de resolució de conflictes.

c) Redactar en el termini de dotze mesos el projecte de llei de prevenció, gestió 
i resolució de conflictes, a fi de sistematitzar la normativa en mediació i mètodes 
alternatius de resolució de conflictes perquè sigui percebuda com una eina vàlida, 
propera i que generi confiança, a impulsar les millores i els canvis normatius que 
permetin d’augmentar les derivacions normatives a la mediació o altres mètodes de 
resolució de conflictes i les referències normatives per a fomentar les derivacions 
judicials, com en el cas de les sessions informatives prèvies, afavorint d’evitar així 
que arribin conflictes a la via judicial, i a potenciar mètodes de resolució alternativa 
de conflictes previs a la via judicial.



BOPC 221
1 de febrer de 2022

1.15. Mocions 21 

d) Demanar al Govern espanyol que en l’elaboració de l’avantprojecte de llei de 
mesures d’eficiència processal del servei públic de justícia respecti les competències 
que Catalunya exerceix en matèria de mediació.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

Moció 64/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la salut i l’atenció 
primària
302-00082/13

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 22, 27.01.2022, DSPC-P 43

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de gener de 2022, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la salut i l’atenció primària (tram. 302-00082/13), presentada per la 
diputada Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar (reg. 29688), pel Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña (reg. 29830) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana (reg. 29837).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
Polítiques de salut pública
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a engegar un procés d’avaluació, en 

el termini de dos mesos, de les mesures sanitàries impulsades durant les diferents 
onades de la pandèmia de la Covid-19 per analitzar-ne l’impacte en la salut pública i 
en les desigualtats en salut. Per a dur a terme aquesta avaluació cal comptar amb ex-
perts i professionals dels diferents nivells assistencials, i també amb especialistes en 
epidemiologia i salut pública i amb professionals de l’atenció primària i comunitària.

Treballadors del sistema sanitari
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Treballar amb tots els agents implicats per tal d’ampliar les places suficients 

de metge intern resident i d’infermer intern resident 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 espe-
cialitzada, s’ha d’elaborar 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 escollides.

b) Resoldre, segons el calendari i els terminis establerts, totes les oposicions pen-
dents des de fa més d’un any. Resoldre, tal com estableix la normativa, especialment 
les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l’oferta pública dels llocs 
ocupats fa més de tres anys amb caràcter eventual. Un cop les plantilles actuals es-
tiguin estabilitzades, s’han de convocar oposicions de manera periòdica.

Transformació del sistema sanitari
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar un pla de xoc, en el termini de tres mesos, per a reduir les llistes 

d’espera, amb la reobertura dels 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 a 
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maximitzar alhora l’aprofitament tecnològic amb plantilles de personal suficients 
per a poder assolir l’objectiu amb èxit. El pla de xoc ha d’anar acompanyat d’un pla 
de contractació i ampliació de plantilles per a donar-hi resposta amb el garantiment 
dels drets laborals.

b) Impulsar, en el termini de sis mesos, un debat social amb treballadors i usua-
ris del sistema sanitari, sobre l’organització del sistema sanitari per a prioritzar la 
salut preventiva i comunitària. Per a tenir aquest debat s’ha de treballar amb els òr-
gans de participació del Departament de Salut.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2022
El secretari tercer, Pau Juvillà Ballester; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

1.20. Interpel·lacions

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 25.01.2022, DSPC-P 41.

Interpel·lació al Govern sobre la política exterior
300-00096/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 25.01.2022, DSPC-P 41.

Interpel·lació al Govern sobre els efectes nocius de les macrogranges
300-00097/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 25.01.2022, DSPC-P 41.

Interpel·lació al Govern sobre el mercat de treball
300-00098/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 26.01.2022, DSPC-P 42.

Interpel·lació al Govern sobre el Cos de Mossos d’Esquadra
300-00099/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 26.01.2022, DSPC-P 42.
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Interpel·lació al Govern sobre la reforma de l’Administració pública
300-00100/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 26.01.2022, DSPC-P 42.

Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de la competència de la 
seguretat pública
300-00101/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 26.01.2022, DSPC-P 42.

Interpel·lació al Govern sobre la situació del Corredor Mediterrani
300-00102/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 25.01.2022, DSPC-P 41.

Interpel·lació al Govern sobre les dificultats amb què es troba el 
Departament d’Acció Exterior i Govern Obert per a fer la seva feina a 
l’exterior
300-00103/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 25.01.2022, DSPC-P 41.

Interpel·lació al Govern sobre els plans de recuperació econòmica i 
els fons europeus
300-00105/13

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 22, tinguda el 26.01.2022, DSPC-P 42.
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1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2021, sobre el 
Compte general de les corporacions locals, corresponent a l’exercici 
del 2019
258-00010/13

CONEIXEMENT DE L’INFORME

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut l’Informe en la sessió 6, tin-
guda el 20.01.2022, DSPC-C 174.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.15. 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

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 22, tinguda el 27.01.2022, DSPC-P 43.

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

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 22, tinguda el 27.01.2022, DSPC-P 43.
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26414 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.01.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 26414)

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

Sol·licitar al Ministeri de Sanitat que les persones menors de 65 anys a qui, un 
cop superada la covid-19, han pautat únicament una dosi de vacunació, puguin acce-
dir a una segona dosi de la vacuna en cas de sol·licitar-ho al seu centre de salut o de 
vacunació per tal d’obtenir el certificat covid digital de la unió europea.

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

Realitzar noves accions comunicatives, en el marc de la campanya de vacunació 
contra la covid-19, perquè tots els ciutadans coneguin els tràmits i criteris d’actua-
ció que han de seguir.

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

Determinar la conveniència de disposar de les eines informàtiques que permetin 
que els ciutadans que es facin una prova de tipus PCR disposin d’un certificat que 
ho acrediti.

Proposta de resolució sobre les campanyes de prevenció de les 
addiccions conductuals
250-00384/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29521 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.01.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 29521)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir impulsant el Pla de Drogues i 
Addiccions Comportamentals 2019-2023 (DAC) desplegant campanyes i actuacions 
al voltant de les addiccions comportamentals, la sensibilització, prevenció de l’ús 
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incorrecte i el foment de bons hàbits en el bon ús de les noves tecnologies, especial-
ment dirigida als joves i dones invisibilitzades que pateixen aquesta problemàtica.

Proposta de resolució sobre la creació d’una àrea específica 
d’abordatge de les addiccions conductuals
250-00385/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29522 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.01.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 29522)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a intensificar les actuacions que des-
plega mitjançant l’àrea de Projectes i Recursos en Prevenció i Reducció de Danys, 
específica d’abordatge i tractament de les addiccions comportamentals de la Subdi-
recció General de Drogodependències del Departament de Salut.

Proposta de resolució sobre el retorn del servei de ginecologia als 
centres d’atenció primària de Sant Joan Despí
250-00403/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29520 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.01.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 29520)

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

Mantenir el servei de ginecologia a Sant Joan Despí el més aviat possible i en 
una data concreta.

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

Comprometre’s a que aquest servei es presti al municipi de Sant Joan Despí tot 
garantint el servei, la prevenció i el seguiment de tots els perfils de dones a ambdós 
centres.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació dels dies d’obertura del 
consultori mèdic de Prullans
250-00408/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 29519 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.01.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 29519)

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

Reobrir el consultori mèdic de Prullans.
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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

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 9 de la Comissió d’Interior, tinguda el 24.01.2022, DSPC-C 182.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
el conseller d’Interior sobre les presumptes irregularitats en els 
contractes de prevenció i manteniment dels camions dels Bombers 
de la Generalitat i la investigació oberta per la Fiscalia Anticorrupció 
de l’Audiència Nacional
354-00068/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 9, tinguda el 24.01.2022, DSPC-C 182.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les presumptes irregularitats en els contractes 
de manteniment dels vehicles del Cos de Bombers de la Generalitat
354-00069/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 9, tinguda el 24.01.2022, DSPC-C 182.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els canvis en la direcció del Cos de Mossos 
d’Esquadra i el cessament del major Trapero
354-00071/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 9 de la Comissió d’Interior, tinguda el 24.01.2022, DSPC-C 182.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre els motius del relleu del major dels Mossos 
d’Esquadra
354-00072/13

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 9 de la Comissió d’Interior, tinguda el 24.01.2022, DSPC-C 182.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el 
president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la 
memòria del Tribunal corresponent al 2020
358-00002/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ERC, GP PSC-Units, GP JxCat, GP CUP-NCG, GP ECP, GP Cs, 
G Mixt (reg. 30627).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 28.01.2022.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
de Teleoperadors i Telegestors de Catalunya davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre la situació laboral dels treballadors 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
356-00307/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 9, tinguda el 24.01.2022, DSPC-C 182.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè 
d’empresa del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya de Reus davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre 
la situació laboral dels treballadors del Centre
356-00308/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 9, tinguda el 24.01.2022, DSPC-C 182.



BOPC 221
1 de febrer de 2022

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 31 

Sol·licitud de compareixença del delegat sindical de Comissions 
Obreres del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya de la Zona Franca davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre la situació laboral dels treballadors del Centre
356-00309/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 9, tinguda el 24.01.2022, DSPC-C 182.

Sol·licitud de compareixença d’Irene Fornós Curto, directora del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, 
davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació laboral 
dels treballadors del Centre
356-00310/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la 
sessió 9, tinguda el 24.01.2022, DSPC-C 182.

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre les presumptes irregularitats en els contractes 
de prevenció i manteniment dels camions dels Bombers de la 
Generalitat i la investigació oberta per la Fiscalia Anticorrupció de 
l’Audiència Nacional
356-00341/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 9, tinguda el 24.01.2022, DSPC-C 182.

Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Interior davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre la retirada de la defensa 
dels mossos d’esquadra agredits al parc de la Ciutadella, de 
Barcelona, el 30 de gener de 2018
356-00355/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 9, tinguda el 24.01.2022, DSPC-C 182.
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Sol·licitud de compareixença del director general d’Assumptes 
Contenciosos davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la 
retirada de la defensa dels mossos d’esquadra agredits al parc de la 
Ciutadella, de Barcelona, el 30 de gener de 2018
356-00356/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 9, tinguda el 24.01.2022, DSPC-C 182.

Sol·licitud de compareixença d’Iñaki Rivera Beiras davant la Comissió 
de Justícia perquè informi sobre la Circular 2/2021, relativa al 
protocol de contenció mecànica en centres penitenciaris
356-00371/13

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Vinyets Pagès, del GP CUP-NCG (reg. 23864).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.01.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Plataforma per 
la Llengua davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la 
situació del català en l’àmbit de la justícia
356-00403/13

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Vinyets Pagès, del GP CUP-NCG (reg. 25904).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 26.01.2022.

Sol·licitud de compareixença del comissari en cap de la Prefectura 
dels Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre el cessament del responsable de la Comissaria General 
d’Investigació Criminal
356-00405/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 9, tinguda el 24.01.2022, DSPC-C 182.

Sol·licitud de compareixença de l’excomissari en cap dels Mossos 
d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les 
pressions polítiques als responsables de la Comissaria General 
d’Investigació Criminal durant el seu mandat
356-00406/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 9, tinguda el 24.01.2022, DSPC-C 182.
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Sol·licitud de compareixença del cap i el subinspector de la 
Comissaria General d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra 
davant la Comissió d’Interior perquè informin sobre les tasques 
al capdavant de la Comissaria General d’Informació i de la Unitat 
Anticorrupció i llur destitució i dimissió
356-00407/13

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió 9, 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 l’Associació de Teleoperadors 
i Telegestors de Catalunya davant la Comissió d’Interior per a 
informar sobre la situació laboral dels treballadors del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
357-00217/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 9, tinguda el 24.01.2022, DSPC-C 182.

Compareixença d’una representació del comitè d’empresa del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya de Reus 
davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació laboral 
dels treballadors del Centre
357-00218/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 9, tinguda el 24.01.2022, DSPC-C 182.

Compareixença del delegat sindical de Comissions Obreres del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya de 
la Zona Franca davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la 
situació laboral dels treballadors del Centre
357-00219/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 9, tinguda el 24.01.2022, DSPC-C 182.
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Compareixença d’Irene Fornós Curto, directora del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió 
d’Interior per a informar sobre la situació laboral dels treballadors 
del Centre
357-00220/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 9, tinguda el 24.01.2022, DSPC-C 182.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera de Recerca i Universitats al 
vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori
330-00060/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 30431 / Coneixement: 28.01.2022

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera de Recerca i Universitats, els dies 26 i 27 
de gener de 2022, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del 
seu departament el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori.

Ben cordialment,

Barcelona, 26 de gener de 2022
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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